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privind : atribuirea denumirii Aleea Migdalelor unui drum de acces proprietate privată
Urmare a dezvoltării unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Galaţi și a
solicitărilor cetăţenilor privind atribuirea de adrese poştale unor imobile identificate prin
număr de tarla (cvartal) şi parcelă este necesară atribuirea unei denumiri drumului de
acces care deserveşte aceste proprietăţi.
Prin adresa înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local Galaţi cu nr.
95457 / 2020, proprietarii drumului de acces în indiviziune, situat în zona Micro 16,
identificat în T 26, P 24 - 29, solicită atribuirea denumirii Aleea Migdalelor acestui drum
proprietate privată.
În conformitate cu OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, O.G. nr. 63/2002,
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și HCL 119/29.04.2010 privind aprobarea
Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiul Galați, consiliile locale, prin
hotărâre, atribuie sau schimbă denumiri pentru parcuri, pieţe, cartiere, străzi și orice
obiective de interes public local.
Pentru drumul de acces proprietate privată, în suprafață 1183 mp, înscris în Cartea
Funciară nr. 123555 a municipiului Galați cu număr cadastral 123555, situat în zona Micro
16, T 26 P 24 – 29, ce are ca limite strada Drumul Viilor și imobilul cu număr cadastral
123558, evidenţiat în planul de situație anexat propunem spre aprobare Consiliului Local
al municipiului Galaţi proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii : Aleea
Migdalelor.
Ținând cont de precizările de mai sus, este necesar ca, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, proiectul de act normativ privind atribuirea denumirii Aleea Migdalelor unui
drum de acces din municipiul Galați să fie adus la cunoștință publică, în vederea
dezbaterii.
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Prin adresa înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local Galaţi cu
nr. 95457 / 2020, proprietarii drumului de acces în indiviziune, situat în zona Micro
16, identificat în T 26, P 24 - 29, solicită atribuirea denumirii Aleea Migdalelor acestui
drum proprietate privată.
Drumul de acces este situat în intravilanul municipiul Galați, zona Micro 16, T
26 P 24 – 29, are suprafața de 1183 mp, este înscris în Cartea Funciară nr. 123555 cu
numărul cadastral 123555, are limitele între strada Drumul Viilor și imobilul cu număr
cadastral 123558 și a rezultat din dezmembrarea imobilului în suprafață de 4100 mp
conform Actului de dezmembare autentificat cu nr. 227 / 14.09.2016 de BIN Adriana
Pașcan. În prezent acest drum asigură accesul și pentru imobilul cu număr cadastral
128154.
Urmare a dezvoltării zonei și a solicitărilor cetăţenilor privind atribuirea de
adrese poştale imobilelor ce au acces la drumul public prin acestă alee nedenumită
este necesară atribuirea unei denumiri.
În conformitate cu OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, O.G. nr.
63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și HCL 119 din 29.04.2010
privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiul Galați,
consiliile locale, prin hotărâre, atribuie sau schimbă denumiri pentru parcuri, pieţe,
cartiere, străzi și orice obiective de interes public local.
Urmare a celor expuse, propunem atribuirea denumirii :
Aleea Migdalelor
drumului de acces, proprietate privată, în suprafață 1183 mp, înscris în Cartea
Funciară nr. 123555 a municipiului Galați cu număr cadastral 123555, situat în zona
Micro 16, T 26 P 24 – 29, ce are ca limite strada Drumul Viilor și imobilul cu număr
cadastral 123558, evidenţiat în planul de situație anexat.

Se va modifica și completa în mod corespunzător Nomenclatorul stradal al
municipiului Galați aprobat prin Hotărârea Consiliului Local.
Ținând cont de precizările de mai sus, considerăm necesar ca în conformitate
cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată, să fie adus la cunoștință publică, în vederea dezbaterii,
proiectulul de act normativ privind atribuirea denumirii unui drum de acces din
municipiul Galați.
Temei legal:
-

Art. 2 alin (1) lit. d), din Ordonanța Guvernului nr. 63 din 29.08.2002

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48 din
21.01.2003, modificată şi completată de Legea 76 / 26.03.2007;
-

Hotărârea nr. 119 din 29.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de

Nomenclatură stradală pentru municipiul Galați;
-

Art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6) lit d) și art. 139, alin. (1) din OUG nr.

57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;
-

Art. 3, lit. e), art. 7 alin (2), din Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind

transparența decizională în administrația publică, republicată.
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