ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 683
din 29.09.2022

Privind atribuirea denumirii Aleea Gheorghe Zane unei artere de circulație din municipiul Galați
Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Florin Pucheanu;
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 Aleea Gheorghe Zane arterei de circulație
identificată cu numărul cadastral 128730, care are limitele între Strada Arcașilor și imobilele
identificate cu numerele cadastrale 130244,130155, preluată în proprietatea publică a
municipiului Galați, evidențiată în planul 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,
Secretarul General al municipiului Galaţi,
Radu Octavian Kovacs

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
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NR.

Referat de aprobare
/

privind: atribuirea denumirii Aleea Gheorghe Zane unei artere de circulație din municipiul
Galați
În vederea luării în evidență, înscrierii în inventarul municipiului Galați a
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, se impune atribuirea unei
denumiri arterei de circulație care se încadrează în categoria aleea acces carosabil și care
începe din Strada Arcașilor.
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.
Având în vedere prevederile Regulamentului privind Nomenclatura stradală
pentru municipiul Galați, anexă la H.C.L. nr. 119/29.04.2010, art. 5, lit.c) - “se va
încerca, pentru o mai bună orientare, gruparea, pe cât posibil, pe zone a denumirilor ce
cuprind aceeași sferă de activitate”.
Urmare a celor expuse, propunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului
Galați atribuirea denumirii Aleea Gheorghe Zane arterei de circulație identificată cu
numărul cadastral 128730, care are limitele între Strada Arcașilor și imobilele identificate cu
numerele cadastrale 130244, 130155, preluată în proprietatea publică a municipiului Galați.

PRIMAR,
IONUȚ FLORIN PUCHEANU
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/
2022

Prin adresa înregistrată la registratura generală a Primăriei municipiului Galați
cu nr. 186587/13.09.2022, Direcția Patrimoniu, Biroul Cadastru a înștiințat Instituția
Arhitect Șef asupra faptului că prin HCL nr. 456/28.07.2022 s-a aprobat preluarea în
proprietatea publică a municipiului Galați a imobilului identificat cu numărul cadastral
128730, în suprafață de 1741 m.p., care se încadrează în categoria alee acces carosabil și
că înscrierea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați
se va realiza după atribuirea unei denumiri.
Precizăm faptul că există mai multe imobile care au acces din aleea respectivă
și care au numere poștale din Strada Arcașilor.
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind Nomenclatura stradală
pentru municipiul Galați, anexă la H.C.L. nr. 119/29.04.2010, art. 5, lit.c) - “se va
încerca, pentru o mai bună orientare, gruparea, pe cât posibil, pe zone a denumirilor ce
cuprind aceeași sferă de activitate”.
În zonă există artere de circulație care poartă numele unor personalități: Aleea
Paul Bujor, Strada Dănăilă Negoiță, Strada Pacu Moise.
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 și economistul român Gheorghe Zane.
Gheorghe Zane (n. 11 aprilie 1897, Galați - d. 22 mai 1978, București) a fost
un economist român, istoric al gândirii economice românești și membru titular al
Academiei Române (din 1974). A publicat lucări în domeniul istoriei economice și sociale,
istoriei gândirii economice, economiei politice, finanțelor publice. În cercetarea științifică
a folosit cu preferință metoda istorică.
A absolvit studiile secundare la Liceul “Vasile Alecsandri” din orașul natal,
obținând bacalaureatul în anul 1916. A urmat cursurile Facultății de Drept din Iași,
devenind licențiat în drept și științe economice în anul 1919. Și-a susținut în anul 1923
teza de doctorat în științe economice la Universitatea din București.

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.
Proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, având ca obiect atribuirea ca
denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de
orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după
ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire judeţeană (art. 3, alin (1) din O.G.
63 / 2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri).
În considerarea celor expuse, propunem atribuirea denumirii Aleea Gheorghe
Zane arterei de circulație identificată cu numărul cadastral 128730, preluată în
proprietatea publică a municipiului Galați, care are limitele între Strada Arcașilor și
imobilele identificate cu numerele cadastrale 130244, 130155, evidențiată în planul
anexat.
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;

Arhitect Șef,
Arh. Cristian Salmen

Șef Birou Planificare Urbană
Ing. Blaga Adriana

Comp. Nomenclatură Urbană,
Lăpușneanu Carmen

Avizat juridic,
CJ. Nedelcu Mihai

