
                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al orașului Căzănești 

ca utilizator al aplicatiei informatice Registrul Electronic National  al 
Nomenclaturilor Stradale-RENNS, cu rol de validare pe procesele de gestionare 

drumuri si adrese, în vederea operationalizarii sistemului informatic RENNS 
 
 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28 MAI 2020, 

Având în vedere referatul de aprobare nr2707 din 15.05.2020 al Primarului oraşului Căzăneşti;  
Examinând: 
- raportul Compartimentului Registrul Agricol și Agricultură nr. 2739 din 18.05.2020; 
- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile 

cetăţenilor nr. 2905 din 25.05.2020; 
În conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Consiliului Local nr. 777/2016 privind 

structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale-
RENNS; 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(6) și ale art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 157/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se desemnează dl. PARASCHIV MITICĂ, consilier local să reprezinte Consiliul Local 
al Orașului Căzănești - utilizator al aplicației informatice Registrul Electronic Național al 
Nomenclaturilor Stradale - RENNS, cu rol de validare pe procesele de gestionare  drumuri  și  adrese,  
în vederea operaționalizării sistemului informatic RENNS. 

Art.2. Persoana desemnată la art. 1 în exercitarea atribuțiilor referitoare la utilizarea aplicației 
informatice RENNS va colabora cu dna. Drăgoi Niculina, referent gradul profesional superior în cadrul 
Compartimentului Registrul Agricol și Agricultură desemnată prin Dispoziția nr.332/2017 în vederea 
operaționalizării sistemelor informatice RENNS (Registrul Electronic Național al Nomenclaturii 
Stradale). 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul orașului Căzănești 
prin Compartiment Registrul Agricol și Agricultură precum și persoana desemnată la art.1, cărora li 
se va comunica prezenta hotărâre prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale. 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                   Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                              SECRETAR GENERAL,   
   DIMA AUREL                                                OANCEA GEORGETA 
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Prezenta hotărâre cu caracter individual a fost adoptată prin vot secret cu respectarea prevederilor legale cu 
13 voturi “pentru”  
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