
i g i CONSILIUL LOCAL A L ORA§SULUI NEHOIU 
KMfj Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100, judetul Buzau 

Telefon 0238/554.548; Fax 0238/554.541 

H O T A R A R E 

pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 26/04.04.2013 privind aprobarea 
schimbarii denumirii unei strazi 

Consiliul Local al orasului Nehoiu, judetul Buzau. 
Avand in vedere: 
- adresa nr. 3839050/18.09.2013 a Biroului Judetean de Administrare a Bazelor 

de Date privind evidenta Persoanelor Buzau; 
- expunerea de motive a primarului orasului Nehoiu inregistrata cu nr. 

11106/23.10.2013 ; 
- raportul nr. 11105/23.10.2013 al Compartimentului „Evidenta Persoanelor"din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Nehoiu; 
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate a Consiliului Local al Orasului 

Nehoiu; 
- prevederile O.G. nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
-avizul nr.2/25.02.2013 al Comisiei Judetene pentru atribuire sau schimbare de 

denumiri; 
- prevederile art. 36 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

H O T A R A § T E : 

Art.1. Se modifica si se completeaza art. 1 din H.C.L. nr. 26/04.04.2013 care va 
avea urmatorul cuprins: 
„Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, strada „G-ral Gheorghe 

*Magheru" din orasul Nehoiu, va purta oficial numele de strada „Constantin 
LI. Posea (1889-1972)". 

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 26.04.04.2013 raman valabile. 



Art.3. Secretarul orasului Nehoiu, prin compartimentul Registratura-Secretariat va 
afisa prezenta hotarare pentru aducere la cunostinta publica si o va comunica 
persoanelor si autoritatilor interesate. ^ 
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P R E P DINWDE §EDINJA, 

CONTRASEMNEAZA, 
Secretar, 

Vasile 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 16 voturi „pentru", - voturi Jmpotriva", 
din totalul de 16 consilieri in functie prezenti. 

- „abtineri" 


