
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 
 
                                   

HOTĂRÂREA NR. 103/2022 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al orașului 

Covasna ca 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 

 

 Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30 iunie 2022 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în 

funcţie (15) 

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, , avizul comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură, precum şi avizul de legalitate al secretarului general al oraşului.  

Ținând cont de adresa nr. 4904/15.07.2017 a Oficiului de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară și de necesitatea operaționalizării Registrului electronic 

național al nomeclaturilor stradale. 

 

În conformitate cu prevederile: 

− art.  1 din Hotărârea Guvernului nr. 777 din 31 octombrie 2016 privind 

structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al 

nomenclaturilor stradale, cu modificările ulterioare; 

- art. 5 alin (3) din LEGEA nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare – republicată; 

-  

          În temeiul prevederilor art. 129  alin. (1) , art. 139 alin. (1)  coroborat cu art. 

5 pct. 33  ”ee”, art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din  

O.U.G. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotrivă” a – consilieri, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

ART. 1 -  Se desemnează domnul Jeszenovics Robert Károly drept 

reprezentant al Consiliului local al orașului Covasna, ca utilizator al aplicației 
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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 funcționarii publici din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Covasna în vederea 

operaționalizării sistemului informatic RENNS, funcționari publici desemnați prin 

act administrativ al primarului orașului. 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 Contrasemnează, 

           DR. ENEA NICOLAE                              SECRETAR GENERAL  

                                                                               AL ORAȘULUI COVASNA, 

                      ENEA VASILICA 

 


