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PROIECT 
JUDETUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

!l ~t 
Secreta eneral 

Dorin 1e istor 

HOTĂRÂREA NR . ........... . 
pentru corectarea erorii materiale înscrisă în Anexa Hotărârii nr. 217/2005 };consiliului 

Local al Municipiului Sibiu privind atribuirea de denumiri străzilor din Cartie1ul Tineretului 
Sibiu, zona Ţiglari , modificată prin H.C.L. nr. 143/2007 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de .. „ . . .. 2022 , 
Analizând: 

-referatul de aprobare nr. 68395/12.09.2022 privind oportunitatea promovării Proiectului de 
hotărâre pentru corectarea erorii materiale înscrisă în Anexa Hotărârii nr. 217/2005 a Consiliului 
Local al Municipiului Sibiu privind atribuirea de denumiri străzilor din Cartierul Tineretului Sibiu, 
zona Ţiglari, modificată prin H.C.L. nr. 143/2007, întocmit de iniţiator primar Astrid Cora Fodor, 

-raportul de specialitate nr. 70905/21 .09.2022 întocmit de Serviciul administraţie locală , 

coordonare asociaţii de proprietari întocmit în acest sens, 
Având în vedere următoarele: 

prin Hotărârea nr. 217/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, modificată prin 
Hotărârea nr. 143/2007 au fost atribuite denumiri străzilor din Municipiul Sibiu, zona Ţig lar i , 
Cartier Tineretului ; 
Hotărârea nr. 161 /2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin care a fost aprobată 
înfrăţirea între Municipiul Sibiu şi oraşu l Marburg din Germania; 
necesitatea realizării concordanţei între denumirea străzi i Margburg înscrisă în documentele 
(ex. certificate de nomenclatură stradală) eliberate de Serviciul Urbanism din cadrul 
Primăriei Sibiu şi denumirea aceleeaşi străzi din nomenclatorul privind arterele de circulaţie 
la nivelul Municipiului Sibiu din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; 
Luând în considerare dispoziţiile art. 15 alin.2 din H.G. 295/2021 coroborat cu art. 51 alin.4 

si 5 din OUG nr. 97/2005, republicată , 
' în conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit. c) şi d), alin . 6 lit. d), art.136 alin. 1 şi alin. 8, art. 
196 alin.1 lit. a) si art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

I HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă corectarea erorii materiale înscrisă în Anexa Hotărârii nr. 21712005 a 
Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind atribuirea de denumiri străzilor din Cartierul Tineretului 
Sibiu, zona Ţiglari , modificată prin H.C.L. nr. 143/2007, după cum urmează: 

se va înscrie denumirea corectă a străz i i "strada Marburg" în loc de strada Margburg 
înscrisă eronat; 
Art.2 Direcţia Amenajarea Teritoriului ş i Urbanism şi Serviciul administraţie locală , 

coordonare asociaţi i de proprietari vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. 

Ado tată în Sibiu, la data de„. „ „.2022. 
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SERVIGUL ADMINISTRAŢIE LOCALĂ, COORDONARE 
ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 

Nr. 70905/21.09.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

TU~ 
AUSTRIA 

CERTIFIEO 
MAO_, c..,...... ... 21t•tt.>t„Jt 

f VY 4utfA&A cun CM0'4 

cu privire la Proiectul de hotărâre pentru corectarea erorii 
materiale înscrisă în Anexa Hotărârii nr. 217/2005 a Consiliului 

Local al Municipiului Sibiu privind atribuirea de denumiri străzilor 
din Cartierul Tineretului Sibiu, zona Ţiglari, modificată prin H.C.L. 

nr. 143/2007 

Analizând referatul de aprobare nr. 68395/12.09.2022 privind oportunitatea 
promovării Proiectului de hotărâre pentru corectarea erorii materiale înscrisă în Anexa 
Hotărârii nr. 217/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind atribuirea de denumiri 
străzilor din Cartierul Tineretului Sibiu, zona Ţiglari , modificată prin H.C.L. nr. 143/2007, 
întocmit de iniţiator primar Astrid Cora Fodor, propunem Consiliului Local al Municipiului Sibiu 
aprobarea acestuia în forma prezentată , din următoarele motive: 

prin Hotărârea nr. 217/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, modificată prin 
Hotărârea nr. 143/2007 au fost atribuite denumiri străzilor din Municipiul Sibiu, zona 
Ţiglari, Cartier Tineretului ; în Anexa care detaliază denumirile străzilor a fost cuprinsă 
şi denumirea străzii Marburg care, a fost înscrisă ca "strada Margburg"; 
analizând Hotărârea nr. 161/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin care a 
fost aprobată înfrăţirea între Municipiul Sibiu şi oraşu l Marburg din Germania, apreciem 
că denumirea străzii din Municipiul Sibiu a fost acordată pentru a onora oraşul înfrăţit , 
ca urmare, denumirea corectă este Marburg şi nu Margburg cum a fost înscrisă , din 
eroare, în anexa Hotărârii aprobate în anul 2005; 

- întrucât în cuprinsul documentelor (ex. certificate de nomenclatură stradală), eliberate 
de Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Sibiu figurează strada Marburg iar în 
Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P), conform adresei nr. 
66361 /2022 întocmită de Serviciul Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, 
nomenclatorul privind arterele de circulaţie la nivelul Municipiului Sibiu cuprinde strada 
Margburg, se constată o neconcordanţă care trebuie corectată; 
pentru înscrierea corectă a adresei de domiciliu /reşedinţă în actele de identitate ale 
cetăţenilor şi efectuarea corecturii necesare în lista arterelor de circulaţie din Municipiul 
Sibiu în R.N.E.P , este necesară o hotărâre a consiliului local în sensul celor de mai 
sus 
În consecinţă , faţă de cele prezentate, 

Având în vedere dispoziţiile art. 15 alin.2 din H.G. 295/2021 coroborat cu art. 51 
alin.4 si 5 din OUG nr. 97/2005, republicată, 

ln conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit. c şi d, alin. 6 fit. d, ale art. 196 alin .1 lit. 
a) şi art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 



Propunem Consiliului Local al Municipiului Sibiu aprobarea Proiectului de hotă râre 
întocmit pentru corectarea erorii materiale înscrisă în Anexa Hotă râ rii nr. 21712005 a 
Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind atribuirea de denumiri străzilor din Cartierul 
Tineretului Sibiu, zona Ţiglari , modificată prin H.C.L. nr. 143/2007, în forma prezentată. 

Subsemnaţii semnatari ai prezentului raport de specialitate certificăm în privinţa 
realităţii , va labilităţii şi legalităţii datelor înscrise în conţinutul acestuia.Documentaţia 
poate fi promovată spre anal iză şi dezbatere în şedinţa Consiliului Local. 

Secreta~ General 

Dorin ~ Nistor 

Şef Serviciu ad~istraţie locală, 
coord. asociaţii oprietari 

Nicoleta u 

Vizat 
şef Serv. Juridic - contenqi~s şi registrul agricol 

Andreea Pat~~i 


