
         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

 CONSILIUL LOCAL 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr.   

                                                               din   _____ 2021 

 

 

privind  aprobarea atribuirii denumirii: ALEEA TUDOR PAMFILE unei artere de circulație  

           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.........../............ a iniţiatorului - Primarul 

municipiului Galaţi, Ionuţ Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr. ............../............... al Instituţiei Arhitect Şef; 

 Având în vedere raportul de avizare al  Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

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

         Având în vedere prevederile art. 2, lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 119 din 29.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală 

pentru municipiul Galaţi;   

           Având în vedere prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională, republicată; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit c), alin. (6), lit. d) și art. 139 alin. (1) din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

 

 

 



 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

       Art.1 – Se aprobă atribuirea denumirii ALEEA TUDOR PAMFILE drumului de exploatare (D.E.) 

care începe din Calea Smîrdan și se termină într-un drum betonat, 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 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
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                 Urmare a dezvoltării locale și dinamicii urbane a unității administrativ teritoriale a 

municipiului Galați, a solicitărilor cetățenilor privind atribuirea de adrese poștale unor imobile 

identificate prin număr de tarla, parcelă, număr cadastral, situate pe o arteră de circulația 

nedenumită, este necesară atribuirea denumirii arterei de circulație ce deservește aceste 

proprietăți. 

Prin adresele înregistrate la registratura Primăriei municipiului Galați cu numerele 

202250/202254/202259/2020, proprietari ai unor imobile intabulate au solicitat emiterea 

certificatului de nomenclatură stradală și adresă, denumirea arterei de circulație la care au acces 

imobilele identificate cu numerele cadastrale 119102, 127673, 122683 care a fost dezmembrat în 

două loturi distincte, identificate cu numerele cadastrale 123848 și 123847. 

În adresa nr. 202259/202254/202250/05.11.2020 a Biroului Cadastru din cadrul Direcției 

Patrimoniu, este menționat faptul că drumul care asigură accesul la imobilul identificat cu 

numărul cadastral 123848 este drum de exploatare a terenurilor agricole (D.E.), acest teren face 

parte din domeniul public al UAT Galați conform O.U.G. 57 din 03.07.2019 privind Codul 

administrativ. 

Prin adresa înregistrată la registratura Primăriei municipiului cu nr. 116168/01 iulie 

2020, Direcția Județeană pentru Cultură Galați, ne-a transmis o listă cu propuneri privind 

denumirea unor artere de circulație din municipiul Galați, în care a fost recomandat scriitorul 

român Tudor Pamfile. 

Tudor Pamfile (1883, Țepu - 1921, Tecuci), a urmat la Tecuci cursurile ultimelor două 

clase primare precum și studiile gimnaziale. După terminarea Școlii de Ofițeri, a fost repartizat la 

Regimentul 3 Roșiori din Bârlad. Aici a scos revistele “Ion Creangă” și “Miron Costin”. A sprijinit 

îndeaproape revista “Freamătul”, care a apărut la Tecuci, în anul 1911, după care, din lipsă de 

colaboratori, i-a mutat redacția la Bârlad. Culegerile și studiile apărute sub egida Academiei 

Române însumează peste 4.200 pagini. 

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 atribuirea denumirii: 

 

 

Aleea Tudor Pamfile 

 

 

drumului de exploatare (D.E.) care începe din Calea Smîrdan și se termină într-un drum betonat, 

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                                                                  Avizat juridic, 
Ing. Adriana Blaga                                                                              C.J. Nedelcu Mihail 
 
 
 
 
Comp. Nomenclatură Urbană, 
Lăpușneanu Carmen 
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Referat de aprobare 

NR.             / 
 

 
privind: atribuirea denumirii Aleea Tudor Pamfile unei artere de circulație 
 
 
                Urmare a dezvoltării locale și dinamicii urbane a unității administrativ teritoriale a 

municipiului Galați, a solicitărilor cetățenilor privind atribuirea de adrese poștale unor imobile 

identificate prin număr de tarla, parcelă, număr cadastral, situate pe o arteră de circulația 

nedenumită, este necesară atribuirea denumirii arterei de circulație ce deservește aceste 

proprietăți.  

În semn de omagiu adus scriitorului român Tudor Pamfile, prin adresa înregistrată la 

registratura Primăriei municipiului cu nr. 116168/01 iulie 2020, Direcția Județeană pentru Cultură 

Galați, ne-a transmis o listă cu propuneri privind denumirea unor artere de circulație din 

municipiul Galați în care a fost recomandat scriitorul român Tudor Pamfile. 

Tudor Pamfile (1883, Țepu - 1921, Tecuci), a urmat la Tecuci cursurile ultimelor două 

clase primare precum și studiile gimnaziale. După terminarea Școlii de Ofițeri, a fost repartizat la 

Regimentul 3 Roșiori din Bârlad. Aici a scos revistele “Ion Creangă” și “Miron Costin”. A sprijinit 

îndeaproape revista “Freamătul”, care a apărut la Tecuci, în anul 1911, după care, din lipsă de 

colaboratori, i-a mutat redacția la Bârlad. Culegerile și studiile apărute sub egida Academiei 

Române însumează peste 4.200 pagini. 

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 Aleea Tudor Pamfile unei artere de circulație care începe din Calea 

Smîrdan și se termină într-un drum betonat. 

 
 
 

PRIMAR, 
IONUȚ FLORIN PUCHEANU 
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