ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.
din__________ 2021
privind atribuirea denumirii Aleea Hortensia Papadat-Bengescu unui drum de acces
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 iniţiatoruluiPrimarul 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 Hotărârii 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 atribuirea denumirii Aleea Hortensia Papadat-Bengescu unui
drum de acces identificat în T 162/1, P 34/2, având limitele între strada Drumul de
Centură și teren viran, proprietate a Cosiliului Local al municipiului Galaţi
evidenţiat în planul de situație anexat.
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
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
PRIMĂRIA
INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF
NR.

Referat de aprobare
/

privind: atribuirea denumirii Aleea Hortensia Papadat-Bengescu unui drum de acces
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 nr. 56468/08.04.2020, Biroul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu,
solicită atribuirea unei denumiri drumului de acces în suprafață de 2768 mp, situat în T
162/1, P 34/2, proprietate a Consiliului Local al municipiului Galați în baza Contractului de
schimb autentificat cu nr. 854 / 01.06.1998 de N.P. Zamfir Ioan.
Cu adresa înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați cu nr.
116168/01.07.2020, Direcția Județeană pentru Cultură Galați, a transmis o listă cu propuneri
privind denumirea unor artere de circulație din municipiul Galați, în care a fost recomandată
Hortensia Papadat-Bengescu, prozatoare, dramaturg și poet, născută pe 08.12.1876 la Ivești,
jud. Galați.
Hortensia Papadat-Bengescu, a fost supranumită ”Marea Europeană”, o recunoaștere a
meritelor ei evidente în modernizarea romanului românesc și sincronizarea lui cu cel
european, primind în 1936 Marele Premiu al Societății Scriitorilor Români și în 1946 Premiul
Național pentru proză.
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, în semn de omagiu adus scriitoarei, căreia i s-a acordat și titlul
de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, post mortem, în baza HCL 676 din
27.11.2017, propunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Galați atribuirea
denumirii Aleea Hortensia Papadat-Bengescu, drumului de acces identificat în T 162/1, P
34/2, având limitele între strada Drumul de Centură și tern viran.

PRIMAR,
IONUȚ FLORIN PUCHEANU

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 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 adresa nr. 56468/08.04.2020, Biroul Cadastru din cadrul Direcției
Patrimoniu, solicită atribuirea unei denumiri drumului de acces în suprafață de 2768
mp, identificat în T 162/1, P 34/2. Acest teren este proprietate a Consiliului Local al
municipiului Galați în baza Contractului de schimb autentificat cu nr. 854 / 01.06.1998
de N.P. Zamfir Ioan.
Prin adresa înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați cu nr.
116168/01.07.2020, 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 recomandată și Hortensia Papadat-Bengescu, una din figurile de seamă ale
literaturii române de la începutul secolului trecut.
Hortensia Papadat-Bengescu născută pe 08.12.1876 la Ivești jud. Galați,
prozatoare, dramaturg și poet, încurajată de Garabet Ibrăileanu a colaborat cu proză
lirică la revista ”Viața Românească”. În timpul Primului Război Mondial lucrează ca
infirmieră voluntară, experiență relatată în romanul Balaurul. În același an a devenit
membru fondator al cenaclului ”Sburătorul”, al cărui mentor spiritual a fost Eugen
Lovinescu, unul din puținii susținători ai scriitoarelor femei.
A fost supranumită ”Marea Europeană”, o recunoaștere a meritelor ei evidente în
modernizarea romanului românesc și sincronizarea lui cu cel european, primind în 1936
Marele Premiu al Societății Scriitorilor Români și în 1946 Premiul Național pentru proză.
Interzisă de regimul comunist, Hortensia Papadat-Bengescu moare la data de
05.03.1955 la București, după anul 1965, fiind treptat reintegrată în circuitul literar și
academic.
Cu Hotărârea nr. 676 din 27.11.2017, Consiliului Local Galați a aprobat acordarea
titlului ”Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, post mortem, doamnei Hortensia
Papadat Bengescu.
Aleea de acces este situată în zona în care avem străzi denumite : Drumul de
Centură, Combinatului, dar și străzi ce poartă numele unor pesonalități cum ar fi
Leonida Zamfirescu Eliza (inginer geolog), Nicolae Caranfil (inginer constructor), Mihail
Sadoveanu (scriitor) sau Dr. Constantin Levaditti (inframicrobiolog).
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, alin. 1, lit d) și 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, proiectul de hotărâre analizat şi

avizat favorabil de Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Galaţi, va putea fi
adoptat de Consiliul Local al municipiului Galaţi.
Urmare a celor expuse, propunem atribuirea denumirii:
Aleea Hortensia Papadat-Bengescu
drumului de acces identificat în T 162/1, P 34/2, având limitele între strada Drumul de
Centură și tern viran, evidențiat în planul anexat.
Proiectul de act normativ privind atribuirea denumirii unui drum de acces din
municipiul Galați, va fi
adus la cunoștința publică, în vederea dezbaterii în
conformitate cu art. 3, lit. e) și art. 7, alin. (2) din Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată.
Temei legal:
- Art. 2, alin. 1, lit. d) și art. 3, alin. (1) 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.

Arhitect Șef,
Dr. Arh. Dragoș Horia Buhociu

Șef Birou Planificare Urbană
Ing. Adriana Blaga

Comp. Nomenclatură Urbană,
Ing. Carmen Mănuc

Avizat juridic,
C.J. Nedelcu Mihail

