ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.
din _____ 2021

privind aprobarea atribuirii denumirii Străzii Orhideelor unui drum de exploatare
Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Florin Pucheanu;
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:
Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ...............

în data de

................................;
Având în vedere referatul de aprobare nr.........../............ al iniţiatorului - Primarul
municipiului Galaţi, Ionuţ Florin Pucheanu;
Având în vedere raportul de specialitate nr. ............../............... al Instituţiei Arhitect Şef;
Având în vedere avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice,
ecologie și protecția mediului înconjurător;
Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, culte,
cultură, tineret, asistenţă socială, sport şi agrement;
Ținând seama de Avizul nr.

/

al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Galați;

Având în vedere prevederile art. 2 lit. d) și art. 3, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 119 din 29.04.2010 privind aprobarea
Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiul Galaţi;
Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit c), alin. (6), lit. d) din OUG 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. “e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 – Se aprobă atribuirea denumirii Străzii Orhideelor unui drum de exploatare care
aparține domeniului public al municipiului Galați, având limitele între Strada Sulfinei și Strada
Privighetoarei, evidențiat în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

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,
Secretarul General al municipiului Galaţi,
Radu Octavian Kovacs

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
PRIMĂRIA
INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF

RAPORT DE SPECIALITATE
NR.
/
2021
Urmare a dezvoltării locale și dinamicii urbane a unității administrativ teritoriale a
municipiului Galați, a solicitării doamnei Săvescu Anca Nicoleta privind atribuirea numărului poștal
în corelare cu accesul auto și pietonal solicitat prin certificatul de urbanism nr. 551/23.04.2021,
pentru imobilul înscris în cartea funciară 124222 care are acces la o arteră nedenumită, este
necesară atribuirea denumirii arterei de circulație.
Prin adresa nr. 157957/10.08.2021, Biroul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu ne-a
comunicat faptul că terenul aferent De 188 aflat între Strada Sulfinei și Strada Privighetoarei
aparține domeniului public al municipiului Galați, fiind drum de exploatare conform F - ului
cadastral, iar prin adresa 157957/02.08.2021 ne-a înaintat planul topografic al terenului aferent
De 188 în vederea atribuirii denumirii.
Din analiza efectuată în cadrul Instituției Arhitect Șef s-a constatat faptul că drumul de
exploatare este situat în zona în care avem străzi cu nume de plante - Strada Sulfinei, Strada
Zambilelor, Strada Tufănelelor și nume de păsări - Strada Graurului, Strada Privighetoarei.
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, piețe, cartiere, străzi și orice obiective de
interes public local.
Conform art. 2 lit. d) și art. 3, alin. (1) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri, actualizată, proiectul de hotărâre analizat și avizat favorabil de Comisia
de atribuire denumire a județului Galați, va putea fi adoptat de Consiliul Local al municipiului
Galați.
Urmare a celor expuse, propunem atribuirea denumirii:

Strada Orhideelor
drumului de exploatare care aparține domeniului public al municipiului Galați, având limitele între
Strada Sulfinei și Strada Privighetoarei, evidențiat în planul anexat.

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 cunoștința publică, în vederea dezbaterii, proiectul de act normativ
privind atribuirea denumirii unui drum de acces din municipiul Galați.
Temei legal:
- Art. 2, lit. d), din Ordonanța Guvernului nr. 63 din 29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea
de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;
- 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.

Arhitect Șef,
Dr. Arh. Dragoș Horia Buhociu

Șef Birou Planificare Urbană
Ing. Adriana Blaga

Comp. Nomenclatură Urbană,
Lăpușneanu Carmen

Avizat juridic,
C.J. Nedelcu Mihail

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
PRIMĂRIA
INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF

NR.

Referat de aprobare
/

privind: atribuirea denumirii Strada Orhideelor unui drum de exploatare

Urmare a dezvoltării locale și dinamicii urbane a unității administrativ teritoriale a
municipiului Galați, a solicitării privind atribuirea numărului poștal în corelare cu accesul auto și
pietonal solicitat prin certificatul de urbanism nr. 551/23.04.2021, pentru imobilul înscris în
cartea funciară nr. 124222 care are acces la o arteră de circulație nedenumită, este necesară
atribuirea unei denumiri.
Terenul aferent De 188 aflat între Strada Sulfinei și Strada Privighetoarei aparține
domeniului

public

al

municipiului

Galați,

fiind

drum

de

exploatare

conform

adresei

nr. 157957/10.08.2021 a Biroului Cadastru din cadru Direcției Patrimoniu.
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, piețe, cartiere, străzi și orice obiective de
interes public local.
Urmare a celor expuse, propunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului
Galați atribuirea denumirii Strada Orhideelor unui drum de exploatare care începe din Strada
Sulfinei și se termină în Strada Privighetoarei.

PRIMAR,
IONUȚ FLORIN PUCHEANU

