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Pentru buna desfăşurare a lucrărilor de pregătire a recensământului populaţiei şi al
locuinţelor, prefectul şi autorităţile administraţiei publice locale, asigură verificarea şi actualizarea
denumirii străzilor din cuprinsul localităţilor şi numerotarea clădirilor.
1. Verificarea şi actualizarea denumirii străzilor şi a numerotării clădirilor sunt operaţii necesare
identificării străzilor, bulevardelor, căilor, pieţelor, aleilor, etc. din cuprinsul localităţilor şi a tuturor
clădirilor, în scopul delimitării corecte a unităţilor teritoriale de recensământ pentru recenzarea populaţiei
şi locuinţelor fără omisiuni sau înregistrări duble.
2. În cadrul acestei acţiuni vor fi identificate toate străzile fără denumiri, terenuri virane şi
clădirile nenumerotate, precum şi cele cu tăbliţe indicatoare deteriorate sau amplasate în locuri
necorespunzătoare.
PRECIZĂRI CU CARACTER TEHNIC
În legătură cu desfăşurarea acestei acţiuni, se fac următoarele precizări:
A. Pentru municipii, oraşe şi comune cu reţea stradală asemănătoare oraşelor:
Verificarea denumirii şi delimitării teritoriale a localităţilor componente:
1. Pentru municipiile, oraşele şi comunele cu reţea stradală asemănătoare oraşelor, care au
localităţi componente, potrivit împărţirii administrativ-teritoriale în vigoare primăriile vor lua măsuri
pentru delimitarea teritorială a acestor localităţi, evidenţiind în mod corect clădirile (loturile, curţile) care
intră în componenţa fiecăruia.
Verificarea denumirii străzilor:
2. Fiecare stradă care cuprinde pe traseul său cel puţin o clădire a cărei intrare principală este
situată pe această arteră, trebuie să aibă o denumire distinctă, atribuită prin hotărâri ale consiliilor
judeţene, la propunerea consiliilor locale. Denumirea fiecărei străzi va fi înscrisă pe tăbliţe indicatoare la
punctele de intersecţie cu alte străzi.
3. În scopul cunoaşterii tuturor străzilor existente pe raza municipiilor, oraşelor şi comunelor cu
reţea stradală, este necesară identificarea lor pe teren şi evidenţierea celor care:
a) nu au denumiri distincte;
b) au denumiri identice;
c) nu figurează în nomenclatorul străzilor;
d) au denumiri schimbate în ultimul timp, dar au tăbliţe
indicatoare cu denumiri vechi sau nu au tăbliţe indicatoare;
e) au denumiri în nomenclatorul străzilor, dar nu au tăbliţe
indicatoare la punctele de intersecţie;
f) au tăbliţe indicatoare deteriorate.
Cu acest prilej se vor identifica şi clădirile (loturile, curţile) care nu au număr de casă sau au
tăbliţele deteriorate.
4. Pentru cazurile prevăzute la punctul 3, alineatele a, b şi c se vor îndeplini din timp formalităţile
legale în vederea stabilirii denumirii străzilor.
5. Pentru străzile care au tăbliţe indicatoare cu denumiri vechi, sau nu au tăbliţe indicatoare la
punctele de intersecţie cu alte străzi, precum şi pentru străzile ale căror tăbliţe indicatoare s-au deteriorat,
se vor lua măsuri pentru confecţionarea şi aplicarea acestora la loc vizibil.
Revizuirea numerotării clădirilor:
Toate loturile (curţile) cu clădiri, indiferent de destinaţia clădirii, precum şi terenurile virane
(parcelate) destinate construcţiilor de orice fel, trebuie să poarte obligatoriu, un număr fixat în aşa fel,
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încât să fie vizibil dinspre stradă şi uşor de identificat; vor fi luate măsuri pentru confecţionarea şi
aplicarea tăbliţelor cu numere indicatoare acolo unde lipsesc sau sunt deteriorate; se numerotează şi
clădirile construite de populaţie fără autorizaţia de construcţie emisă de primării în baza prevederilor
Legii nr.50/1991, cu modificările ulterioare.
7. Dacă pe un lot (curte) distinct, separat de loturile vecine printr-un gard (împrejmuire) sau prin
alte semne distincte de delimitare a proprietăţilor sau curţilor, există mai multe clădiri, lotului respectiv i
se va atribui un singur număr clădirii de la stradă.
Pentru identificarea clădirilor din cadrul lotului, li se vor atribui acestora câte o literă majusculă
(A, B, C …), care se aplică pe fiecare clădire, în ordine alfabetică, începând cu litera A şi cu partea stângă
a lotului, în sensul mişcării acelor de ceasornic. Nu li se atribuie litere de identificare dependinţelor
izolate de clădiri (bucătării de vară, magazii, etc.) sau altor construcţii gospodăreşti (grajduri, şoproane,
magazii, garaje, etc.), chiar dacă sunt amplasate spre stradă.
8. Vor fi numerotate şi loturile (curţile) destinate construcţiilor de orice fel, chiar dacă la data
numerotării sunt construite pe acestea numai dependinţe sau unele construcţii sau accesorii necesare
deschiderii şantierului.
9. Numerotarea clădirilor se va face cu respectarea în principiu a sistemului existent în cadrul
localităţii respective, ţinându-se cont de următoarele criterii:
a) clădirile noi, construite pe terenuri virane, fără număr, intercalate între clădirile vechi, se
numerotează adăugându-se la numărul clădirii precedente o literă majusculă a alfabetului, începând cu
litera A (ex: 10 A, 10 B, etc.);
b) în cazul în care de pe o stradă au dispărut prin demolare sub 10% din clădiri şi ca atare şi
numerele de casă, nu este necesară schimbarea numerotării celorlalte clădiri;
c) dacă pe unele străzi sunt multe clădiri noi, nenumerotate şi intercalate între clădirile vechi cu
numere atribuite la timpul respectiv, este recomandabil refacerea numerotării.
10. Ansamblurile de clădiri din cartierele noi se vor numerota ţinând seama de sistemul de
numerotare utilizat în cartierele vechi ale localităţii. Numai în cazul în care concepţia urbanistică a reţelei
stradale şi amplasarea clădirilor nu permit păstrarea sistemului de numerotare existent în localitatea
respectivă, se vor căuta noi soluţii pentru numerotarea acestor clădiri.
În asemenea situaţii se va avea în vedere următoarele:
a) pe fiecare stradă, bulevard, cale, alee, intrare, numerotarea clădirilor trebuie să înceapă din
capătul acestora, situat spre centrul localităţii respective sau din capătul care se deschide într-o stradă
principală sau piaţă; pe dreapta se atribuie numerele cu soţ, iar pe stânga numerele fără soţ.
b) în cazul pieţelor, clădirile se numerotează începând din punctul de deschidere al unei artere
principale şi se continuă în direcţia mişcării acelor de ceasornic;
c) clădirile situate la colţ - la intersecţia a două străzi - primesc un singur număr şi anume, la
strada (artera de circulaţie) spre care este situată intrarea principală a clădirii respective;
d) fiecare clădire (bloc de locuinţe), indiferent de numărul scărilor sau al tronsoanelor pe care le
are, va purta un singur număr; în situaţia în care, tronsoanele au fost numerotate, iniţial, cu numere
distincte, se păstrează numerotarea existentă;
e) clădirile construite în ansamblurile noi de locuinţe se numerotează, potrivit principiilor stabilite
anterior, nefiind admisă numerotarea constructorului; este indicat ca blocurile în curs de construcţie sau
existente numai în proiecte, dar a căror construcţie va începe până la data efectuării recensământului să fie
numerotate, cu această ocazie, conform criteriilor prezentate.
B. Pentru comunele care nu au reţea stradală asemănătoare municipiilor şi oraşelor:
Verificarea denumirii şi delimitării teritoriale a satelor:
1. Primăriile comunelor au obligaţia să stabilească, în mod concret, limitele fiecărui sat, precum şi
clădirile şi loturile care aparţin acestuia. Cu această ocazie vor fi luate în consideraţie şi clădirile izolate
de vatra satului (gări, cantoane, case de pădurari, etc.), răspândite pe teritoriul comunei, care sunt locuite
permanent sau temporar.
Verificarea şi actualizarea numerotării clădirilor:
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2. În cadrul comunelor, numerotarea clădirilor (loturilor, curţilor) se face, în principiu, pe sate,
începând cu clădirile situate pe partea dreaptă a drumului cu nr.1 şi continuând apoi, din celălalt capăt al
drumului, cu cele de pe partea stângă.
Urmează, în ordine, numerotarea clădirilor de pe celelalte drumuri şi uliţe ale satului.
Dacă clădirile sunt numerotate în continuare, pe întreaga comună, se va păstra numerotarea
existentă, completând numai numerele pentru clădirile nou construite şi pentru terenurile virane
(parcelate), destinate construcţiilor din vatra satului.
Atât în situaţia numerotării pe comună, cât şi al numerotării pe sate, numerele noi se intercalează
prin adăugarea la numerele clădirilor vechi, precedente, a unei litere majuscule.
Clădirile izolate în afara vetrei satului (case de pădurari, cantoane SNCFR, etc.), se numerotează
ultimele în cadrul satelor pe teritoriul cărora se află, cu numere în continuare.
MĂSURI ORGANIZATORICE
În vederea desfăşurării în bune condiţii a acţiunii de verificare a denumirii străzilor din cuprinsul
localităţilor şi de verificare şi actualizare a numerotării clădirilor, prefecturile, primăriile, consiliile
judeţene şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti
vor lua măsuri pentru:
a) difuzarea în timp util, a formularelor şi a ghidului tehnic privind verificarea şi actualizarea
denumirii străzilor şi a numerotării clădirilor, către compartimentele de specialitate ale primăriilor
municipale (ale sectoarelor municipiului Bucureşti), orăşeneşti şi comunale.
b) efectuarea lucrărilor pe teren, conform precizărilor cu caracter tehnic şi la termenele prevăzute;
c) stabilirea necesarului de tăbliţe indicatoare cu denumirea străzilor actualizate şi cu numerele de
casă, precum şi procurarea acestora în timp util;
d) aplicarea tăbliţelor indicatoare cu denumirea străzilor la intersecţii şi capete de străzi şi a celor
cu numere de casă la loc vizibil.
Potrivit actelor normative în viguoare, prefectul şi autorităţile administraţiei publice locale,
asigură verificarea şi actualizarea denumirii străzilor din cuprinsul localităţilor şi numerotarea clădirilor.
În perioada ianuarie – octombrie 2011 autorităţile administraţiei publice locale nu mai efectuează
schimbări de denumiri ale străzilor şi numerotări ale clădirilor.
Pentru efectuarea lucrărilor pe teren, se recomandă primăriilor municipale, ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale să constituie echipe de lucru pe cartiere şi sate care să
identifice lipsurile şi să materializeze operaţiile de verificare şi actualizare a denumirii străzilor şi a
numerotării clădirilor conform precizărilor din prezentul ghid tehnic.
Primăriile vor ţine la zi această operaţie completând nomenclatorul arterelor de circulaţie şi
numerele de casă pentru ansamblurile de locuinţe construite şi date în folosinţă după încheierea lucrărilor
pe teren.
Primăriile municipale (ale sectoarelor municipiului Bucureşti), orăşeneşti şi comunale vor
completa şi informa prin formularul DN1 (stadiul lucrărilor privind verificarea şi actualizarea denumirii
străzilor şi a numerotării clădirilor pentru municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, oraşe şi comune),
conform formularului anexat, prefecturile judeţene (şi a municipiului Bucureşti) asupra stadiului
lucrărilor pe teren, precum şi asupra încheierii lucrărilor.
Prefecturile judeţene şi a municipiului Bucureşti, vor informa Comisia centrală pentru
recensământul populaţiei şi al locuinţelor prin formularul DN2 (stadiul lucrărilor privind verificarea şi
actualizarea denumirii străzilor şi a numerotării clădirilor pentru judeţe (municipiul Bucureşti), conform
modelului anexat, asupra stadiului în care se găsesc operaţiile privind verificarea şi actualizarea denumirii
străzilor şi a numerotării clădirilor din cuprinsul localităţilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului
Bucureşti, precum şi asupra încheierii lucrărilor.

Modul de completare a formularelor DN1 şi DN2
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Formularul DN1 (Anexa 1) - Stadiul lucrărilor privind verificarea şi actualizarea denumirii
străzilor şi a numerotării clădirilor pentru municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, oraşe şi
comune:
- în col.B se înscriu denumirile localităţilor componente (satele), conform împărţirii administrativ
teritoriale în vigoare;
- municipiile, oraşele şi comunele cu reţea stradală vor completa coloanele 1-6, iar celelalte
localităţi vor completa numai coloanele 4-6. Coloanele 1-6 vor fi însumate şi trecute pe rândul TOTAL.
Formularul DN2 (Anexa 2): Stadiul lucrărilor privind verificarea şi actualizarea denumirii
străzilor şi a numerotării clădirilor pentru judeţe şi municipiul Bucureşti:
- în col.B se înscriu denumirile municipiilor, oraşelor şi comunelor în ordinea prevăzută în
împărţirea administrativ-teritorială în vigoare;
- în coloanele 1-6 se înscriu datele din formularele DN1 - rândul TOTAL primite de la primării.
La informările asupra încheierii acţiunii de verificare şi actualizare a denumirii străzilor şi a
numerotării clădirilor la municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, oraşe şi comune, în cazul în care au
mai rămas de aplicat tăbliţe indicatoare, se vor anexa note explicative asupra cauzelor care au determinat
rămânerea în urmă şi măsurile pentru finalizarea imediată a acestei acţiuni.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI, ORAŞULUI, COMUNEI
…………………………………………………………..

Anexa 1
Formular DN1
(se completează în 2 exemplare, din
care, unul se înaintează la prefectură)

STADIUL LUCRĂRILOR
privind verificarea şi actualizarea denumirii străzilor şi a numerotării clădirilor, de la începerea acţiunii
până la data de ………………..
Numărul străzilor

Nr.
crt.

Localitatea
componentă (satul)

A

B
TOTAL

Total

1

din care:
necesită
s-au
aplicarea
aplicat
(înlocuirea
(înlocuit)
de tăbliţe
tăbliţe
indicatoar
indicatoar
e
e
2
3

Numărul clădirilor şi loturilor (curţilor)
de pe raza localităţii
Din care:
Necesită
s-au
Total
aplicarea
aplicat
(înlocuire
(înlocuit)
a tăbliţei
tăbliţe cu
cu număr
număr
4

5

6

6

Numărul străzilor

Nr.
crt.

Localitatea
componentă (satul)

Total

A

B

1

din care:
necesită
s-au
aplicarea
aplicat
(înlocuirea
(înlocuit)
de tăbliţe
tăbliţe
indicatoar
indicatoar
e
e
2
3

Numărul clădirilor şi loturilor (curţilor)
de pe raza localităţii
Din care:
Necesită
s-au
Total
aplicarea
aplicat
(înlocuire
(înlocuit)
a tăbliţei
tăbliţe cu
cu număr
număr
4

5

Primar,
………

6

Întocmit,
………..
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PREFECTURA JUDEŢULUI
………………………………..

Anexa 2
Formular DN2
(se completează în 2 exemplare, din
care, unul se înaintează Comisiei
centrale de recensământ)

STADIUL LUCRĂRILOR
privind verificarea şi actualizarea denumirii străzilor şi a numerotării clădirilor, de la începerea acţiunii
până la data de ………………..
Numărul străzilor

Nr.
crt.

Municipiul, oraşul,
comuna

A

B
TOTAL

Total

1

din care:
necesită
s-au
aplicarea
aplicat
(înlocuirea
(înlocuit)
de tăbliţe
tăbliţe
indicatoar
indicatoar
e
e
2
3

Numărul străzilor

Nr.
crt.

Municipiul, oraşul,
comuna

Total

A

B

1

din care:
necesită
s-au
aplicarea
aplicat
(înlocuirea
(înlocuit)
de tăbliţe
tăbliţe
indicatoar
indicatoar
e
e
2
3

Numărul clădirilor şi loturilor (curţilor)
de pe raza localităţii
Din care:
Necesită
s-au
Total
aplicarea
aplicat
(înlocuire
(înlocuit)
a tăbliţei
tăbliţe cu
cu număr
număr
4

5

6

Numărul clădirilor şi loturilor (curţilor)
de pe raza localităţii

Total

Din care:
Necesită
s-au
aplicarea
aplicat
(înlocuire
(înlocuit)
a tăbliţei
tăbliţe cu
cu număr
număr

4

5

8

6

Prefect,
………….

Întocmit,
………..
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