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   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

 CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.  

din__________ 2020 

 

privind schimbarea denumirii parcului „CFR” în parcul „Carol I” 

 

Iniţiator : Primarul municipiului Galaţi, Ionuț Florin Pucheanu; 

  

 

Consiliul Local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara în data de 

…………………………; 

Având în vedere referatul de aprobare nr……………/ ………… a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul de specialitate nr……………/……………….. al Instituţiei 

Arhitect Şef; 

Având în vedere avizul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, 

lucrări publice, ecologie şi protecţia mediului înconjurător;  

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, culte, cultură, tineret, asistenţă social, sport şi agrement;  

Ţinând seama de Avizul nr………./ ………………. al Comisiei de atribuire de 

denumiri a judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 1 lit. d şi art. 3, alin. 1, din O.G. 

nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 119 / 29.04.2010 

privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiului 

Galaţi;  



Având în vedere dispoziţiile art. 129, alin. (2), lit. “c”, alin. (6), lit. “d” din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                             HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1 – Se aprobă schimbarea denumirii parcului „CFR” în parcul „Carol I”, 

imobilului cu adresa poştală str. Domnească nr. 238, în suprafaţă de 23.746 mp, 

înscris în cartea funciară nr. 108606, cu număr cadastral 108606, proprietatea 

publică a municipiului Galaţi. 

 

Art. 2 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art. 3 – Secretarul General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

          Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General al municipiului Galaţi,  

Radu Octavian Kovacs 



 

        ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

          PRIMAR 

 

 

Referat de aprobare 

privind schimbarea denumirii parcului „CFR” în parcul „Carol I” 

nr.               /                   2020 

 

 

Familia Regala a României a fost întemeiată de Carol de Hohenzollern – 

Sigmaringen, care a devenit la 10 mai 1866 domnitorul Principatelor Unite ale 

Moldovei şi Valahiei, iar în 1881, după dobândirea independenței statale, a devenit 

primul Rege al României. Succesiunea a fost asigurată de Regele Ferdinand I al 

României, Regele Carol al II-lea al României şi Regele Mihai I al României. 

  

Carol I, primul rege al României, a domnit până la sfarşitul vieţii ( 10 

octombrie 1914 ) şi a fost membru şi preşedinte de onoare al Academiei 

Române din 15 septembrie 1867. Sub domnia sa de 48 ani, cea mai lungă din istoria 

ţării, România şi-a cucerit Independenţa de stat, a devenit monarhie 

constituţională şi s-au pus bazele consolidării statului român modern. Pe plan 

intern, Carol I a cultivat un climat de ordine, disciplină şi rigoare, a stăruit pentru 

modernizarea structurilor economice şi a fost un arbitru al vieţii politice. 

Suveranul a arătat preocupare pentru dezvoltarea învăţământului, a culturii, 

precum şi pentru formarea tinerei generaţii de intelectuali . Pe plan extern, a 

acţionat pentru afirmarea autonomiei şi întărirea prestigiului internaţional al 

statului. În timpul Războiului pentru Independenţă, Carol I a avut cele mai 

importante merite în desfăşurarea operaţiunilor militare . 

   

https://ro.wikipedia.org/wiki/10_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/1866
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/15_septembrie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1867
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Rom%C3%A2nia


Având în vedere cele prezentate şi în semn de omagiu adus relelui Carol I al 

României, propunem Consiliului Local al municipiului  Galați spre dezbatere şi 

aprobare Proiectul de Hotărâre privind schimbarea denumirii parcului „CFR” în 

parcul „Carol I”. 

 

 

 

PRIMAR 

IONUȚ FLORIN PUCHEANU 



 
 ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GALAŢI 
    MUNICIPIUL GALAŢI 
            PRIMĂRIA 
INSTITUŢIA ARHITECT ŞEF 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind schimbarea denumirii parcului „CFR” în parcul „Carol I” 

nr.               /                   2020 

 
 
 
 

Prin adresa înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galaţi cu nr. 

192712/14.10.2020 (anexată), Directia Patrimoniu a solicitat atribuirea denumirii de 

parcul Carol imobilului cu adresa poştală str. Domnească nr. 238, inventariat în 

domeniul public al municipiului Galaţi cu denumirea de parc CFR. Anexăm alăturat 

harta, transmisă de Direcţia Patrimoniu, executată în 1935 de Companie Aerienne 

Francaise “Suresnes Seine”, în care parcul CFR figurează cu denumirea de parcul Carol 

I. 

Totodată Direcţia Judeţeană pentru Cultura Galaţi prin adresa nr. 1240 din 

01.07.2020, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galaţi cu nr. 116168 

din 01.07.2020, propune schimbarea denumirii unor străzi / imobile publice din 

municipiu, printre propuneri figurează şi “Carol I”. 

În conformitate cu dispoziţiile prevăzute de art. 3, alin (1) din O.G. 63 / 2002, 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea 48 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare, proiectele de hotărâri 

ale consiliilor locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de 

personalităţi politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de 

denumiri, vor putea fi adoptate numai dupa ce au fost analizate şi avizate de comisia 

de atribuire judeţeană. 

Având în vedere contextul actual şi în considerarea celor expuse mai sus, 

propunem solicitarea avizului privind schimbarea denumirii parcului “CFR” în parcul 

„Carol I”, imobilului cu adresa poştală str. Domnească nr. 238, în suprafaţă de 23.746 

mp, înscris în cartea funciară nr. 108606, cu număr cadastral 108606, proprietatea 

publică a municipiului Galaţi. 

 



 

 

Temei legal:  

 

- Art. 2, alin 1, lit. „d” și Art. 3 alin 1 din O.G. nr. 63 din 29.08.2002 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 48 din 21.01.2003 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 119 / 29.04.2010 privind aprobarea 

Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiului Galaţi; 

- Art. 129, alin. (2), lit. “c”, alin. (6), lit. “d” si art. 139, alin. (1) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
 
 

ARHITECT ŞEF, 
Dr. Arh. Dragoș Horia Buhociu 

 
 
 

Avizat juridic,         
        C.j. Mihail Nedelcu 
 
 
 

Şef Birou Planificare Urbană                                                                     
Ing. Adriana Blaga 
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