ROMANIA
JUDETUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Avizat
SECRETAR
Lilioara Stepanescu

Nr.360/16.12.2015
HOTĂRÂREA Nr._____
Din __________ 2015
privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr.67220 din
28.10.2015;
-Raportul Serviciului cadastru şi evidenţă construcţii, din cadrul Primăriei Municipiului Arad,
înregistrat cu nr. 28.10.2015;
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

-Prevederile art. 2 lit. ,,d’’ şi ale art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobatã prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) şi (2), lit.”c”, alin.(5), lit.”d” şi prevederile
articolului nr. 45, alin.(2) litera ‚‚e’’ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se atribuie denumire de stradă, în interiorul cartierului Bujac, teren proprietate privată,
în municipiul Arad:
‚,STRADA TUBEROZEI”
Art. 2. Completarea nomenclatorului stradal al municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr.
273 din 2010, cu denumirile aprobate prin prezenta hotărâre.
Art. 3. Introducerea străzii noi, în zona de impozitare corespunzătoare, zona ,,D’’.
Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin
Serviciul Cadastru, Evidenţă Construcţii din cadrul Direcţiei Arhitectului Şef şi se comunică celor
interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului
Arad.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Lilioara Stepănescu
Serviciul Cadastru, Evidenţă Construcţii
Red./Dact. Doina Gălăşel

Cod:PMA-S1-01

Anexa

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr.67220 din 28.10.2015

Primarul Municipiului Arad,
Având în vedere:
-Adresa nr.62335 din 2015, a proprietarilor terenurilor care fac obiectul PUZ, aprobat prin
Hotărârea nr. 159 din 2015 a Consiliului Local Arad , ‚‚Ansanblu reziden ial Orizont 3’’, str.
Orizontului FN, în vederea acordãrii de denumire de stradă, conform propunerii anexate;
-Prevederile O.G. nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu
modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 48/2003;
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 58 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiul Arad nr. 149/2012, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui
proiect de hotărâre cu următorul obiect: acordarea de denumire de stradă, în interiorul cartierului
Bujac, în susţinerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

Se

motivează

acordarea de denumire de stradă, în interiorul cartierului Bujac, la

solicitarea proprietarilor terenurilor.
Faţă de cele de mai sus, se propune promovarea unui proiect de hotãrâre pentru acordarea
de denumire de stradă şi modificarea Nomenclatorului stradal al municipiului Arad, cu denumirea
nouă, STRADA TUBEROZEI.

PRIMAR
Gheorghe Falcă

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
ARHITECT ŞEF
SERVICIUL CADASTRU, EVIDENŢĂ CONSTRUCŢII
Nr.67216/A3/28.10.2015

De acord:
PRIMAR
GHEORGHE FALCĂ

RAPORT

Referitor la : Expunerea de motive înregistrată cu nr. 67220 din 28.10.2015 a domnului Gheorghe
Falcă, Primarul municipiului Arad:
Obiect : propunerea privind aprobarea unui proiect de hotărâre pentru atribuirea de denumire de
stradă în cartierul Bujac, în municipiul Arad, stradă nou creată -STRADA TUBEROZEI- .
Dezvoltarea urbanistică, apariţia pe harta intravilanului municipiului Arad, a noi perimetre
construibile, prin extinderea zonelor de locuinţe şi servicii, în intravilan precum şi în extravilan,
conform planurilor urbanistice, dezlipirea unor terenuri, au condus la apariţia de cartiere şi străzi noi în
municipiul Arad, strada nouă s-a creat în baza PUZ aprobat prin HCLM 159 din 2015;
Pentru racordarea la utilităţi şi pentru evitarea apariţiei unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte
adresa, respectiv -eliberarea de acte de identitate, stare civilă, acte de firmă, etc, este necesară
atribuirea de denumiri de străzi. Regimul juridic al străzilor dezlipite din terenuri proprietate privată,
este cel înscris în cartea funciară la momentul efectuării dezlipirii, respectându-se condiţiile tehnice şi
juridice impuse în documentaţiile de urbanism(PUZ);
Având în vedere aspectele mai sus prezentate, considerăm oportună aprobarea unei hotărâri
privind atribuirea de denumire de stradă, în interiorul cartierului Bujac,

,,STRADA TUBEROZEI”

ARHITECT ŞEF
arh. Radu Drăgan

Serviciul Cadastru, Evidenţă Construcţii
Red./Dact. Doina Gălăşel

ŞEF SERVICIU
ing. Doina Gălăşel
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