
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Coşna ca utilizator al 

aplicaţiei informatice Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale- RENNS, cu 
rol de validare pe procesele de gestionare drumuri şi adrese, în vederea operaţionalizării

sistemului informatic RENNS

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.6160 din 16.10.2018 a primarului comunei Coşna, 

raportul compartimentului din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, înregistrat sub 
nr.6161 din 16.10.2018 şi:

-raportul comisiei pe domenii pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, din 
cadrul consiliului local al comunei Coşna, înregistrat sub nr.6955 din 22.11.2018;

Având în vedere prevederile:
-art.l din H.G.nr.777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului 

electronic naţional al nomenclaturilor stradale- RENNS;
-art.5 alin.3 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul nr.448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru 

specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.36 alin.2 litera ”c” şi ”d”, art.45 alin.l şi art. 115 alin.l litera ”b” 

din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l.Se desemnează doamna IUGA DORINA reprezentant al Consiliului Local al comunei 
Coşna ca utilizator al aplicaţiei informatice Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor 
Stradale-RENNS, cu rol de validare pe procesele de gestionare drumuri şi adrese, în vederea 
operaţionalizării sistemului informatic REENS.

Art.2.Persoana desemnată la art.l în exercitarea atribuţiilor referitoare la utilizarea aplicaţiei 
informatice RENNS va colabora cu funcţionari publici din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Coşna, în vederea operaţionalizării sistemelor informatice RENNS (Registrul Electronic 
Naţional al Nomenclaturii Stradale, funcţionari publici desemnaţi de primarul comunei.

Art.3J*revederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă factorilor interesaţi, precum şi 
Instituţiei prefectului judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate, precum şi primarului comunei.
PREŞEDIN IE DE ŞEDINŢĂ, 

Toloş Silvifi
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