
         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

 CONSILIUL LOCAL 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr.   

                                                               din   _____ 2020 

 

 

privind  aprobarea atribuirii denumirii: ALEEA ARȚARILOR unui drum de acces, proprietate privată  

           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 Arțarilor drumului de acces, proprietate privată, 

situat în intravilanul municipiului Galați, T39/1, P102,103, lot 1, LOT 53/1/1, LOT 53/1/2/1, LOT 

2, lot1, lot1, lot2, în suprafața de 1.343 m.p., înscris în cartea funciară nr. 129586, cu numărul 

cadastral 129586, delimitată la est de Strada Arcașilor și continuând către vest până în dreptul 

imobilului identificat cu număr cadastral 129556, 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 

 
 

Referat de aprobare 
NR.             / 
 

privind: atribuirea denumirii Aleea Arțarilor unui drum de acces proprietate privată   
 
 

Urmare a dezvoltării unității administrativ - teritoriale a municipiului Galați și având în 

vedere faptul că dezvoltatorul imobiliar a prevăzut la construcția ansamblului rezidențial din zonă 

și o alee de acces, este necesară atribuirea unei denumiri. 

Prin adresele înregistrate la registratura generală a Primăriei municipiului Galați cu                          

numerele 165960/09.09.2020, 167832/11.09.2020, societatea Belvedere Motors SRL a solicitat 

atribuire denumire arteră de circulație pentru terenul în suprafață de 1343 m.p., identificat cu            

nr. cadastral 129586, iar prin adresa transmisă pe e-mail arhitectsef@primariagalati.ro, 

înregistrată la registratura Primăriei municipiului Galați cu nr. 160908/02.09.2020, domnul Pavel 

Gigi a solicitat atribuire denumire pentru același drum proprietate privată. 

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. 

Pentru drumul de acces, proprietate privată, în suprafață 1.343 m.p., înscris în cartea 

funciară nr. 129586 a municipiului Galați, cu număr cadastral 129586, situat în T39/1, P102,103, 

lot 1, LOT 53/1/1, LOT 53/1/2/1, LOT 2, lot1, lot1, lot2, delimitată la est de Strada Arcașilor și 

continuând către vest până în dreptul imobilului identificat cu număr cadastral 129556, evidențiat 

în planul de situație anexat, propunem spre dezbatere și aprobarea Consiliului Local al 

municipiului Galați, proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii: Aleea Arțarilor.  

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, proiectul de act normativ privind atribuirea denumirii Aleea Arțarilor unui drum de 

acces din municipiul Galați să fie adus la cunoștință publică, în vederea dezbaterii. 

 

Consilier Local, 
Cristian - Sorin Enache 

 

mailto:arhitectsef@primariagalati.ro,


 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 
MUNICIPIUL GALAȚI 

PRIMĂRIA 
INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
NR.             / 

 
 

Prin adresele înregistrate la registratura generală a Primăriei municipiului Galați cu                          

numerele 165960/09.09.2020, 167832/11.09.2020, societatea Belvedere Motors SRL a solicitat 

atribuire denumire arteră de circulație pentru terenul în suprafață de 1343 m.p., identificat cu   

nr. cadastral 129586, iar prin cererea transmisă pe e-mail arhitectsef@primariagalati.ro, 

înregistrată la registratura Primăriei municipiului Galați cu nr. 160908/02.09.2020, domnul Pavel 

Gigi a solicitat atribuire denumire pentru același drum proprietate privată. 

Drumul de acces este situat în intravilanul municipiului Galați, T39/1, P102,103, lot 1, 

LOT 53/1/1, LOT 53/1/2/1, LOT 2, lot1, lot1, lot2, are suprafața de 1.343 m.p., este înscris în 

Cartea Funciară nr. 129586, cu numărul cadastral 129586, delimitată la est de Strada Arcașilor și 

continuând către vest până în dreptul imobilului identificat cu număr cadastral 129556. 

Urmare a dezvoltării zonei și având în vedere faptul că dezvoltatorul imobiliar a 

prevăzut la construcția ansamblului rezidențial și o alee de acces, este necesară atribuirea unei 

denumiri. 

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 Arțarilor 

 

 

drumului de acces, proprietate privată, în suprafață 1.343 m.p., înscris în cartea funciară            

nr. 129586 a municipiului Galați, cu număr cadastral 129586, situat în T39/1, P102,103, lot 1, LOT 

53/1/1, LOT 53/1/2/1, LOT 2, lot1, lot1, lot2, delimitată la est de Strada Arcașilor și continuând 

către vest până în dreptul imobilului identificat cu număr cadastral 129556, evidențiat în planul de 

situație anexat. 

 

 

 

mailto:arhitectsef@primariagalati.ro,


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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