
                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                                                              
                                                                                          

    HOTĂRÂREA NR.494 
privind schimbarea parțială a denumirii bd.Știrbei Vodă, în bd.Ilie Balaci, 

tronsonul străzii, cuprins între intersecția cu bd.1 Mai și intersecția cu str.Bucovăț 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.11.2018. 

Având în vedere expunerea de motive nr.190262/2018, rapoartele nr.190351/2018 al 
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, nr.172327/2018 al Direcției de Evidență a 
Persoanelor, nr.172327/2018 al Direcției de Evidență a Persoanelor și nr.190379/2018 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune schimbarea parțială a denumirii bd.Știrbei Vodă, în bd.Ilie Balaci, tronsonul 
străzii, cuprins între intersecția cu bd.1 Mai și intersecția cu str.Bucovăț și rapoartele 
nr.490/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, 
nr.493/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, 
nr.495/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, 
nr.498/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi 
nr.502/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;      

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea 
sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr.76/2007, modificată și completată şi 
HotărârII Guvernului nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate 
ale cetăţenilor români, modificată şi completată şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români, aprobată prin Legea nr.290/2005;  

 Potrivit avizului Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Dolj nr.14/2018; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.d, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 

art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. Se aprobă schimbarea parțială a denumirii bd.Știrbei Vodă, în bd.Ilie Balaci, pe 
tronsonul străzii, cuprins între intersecţia cu bd.1 Mai şi intersecţia cu strada 
Bucovăţ. 

  Art.2. Cheltuielile pentru producerea şi eliberarea actelor de identitate, necesare a fi 
schimbate, ca urmare a modificării denumirii aprobate la art.1, vor fi suportate de 
la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova.  

  Art.3. Se aprobă scutirea de la plata taxelor aferente eliberării certificatelor de 
nomenclatură stradală, inclusiv cele în regim de urgenţă, pentru imobilele ale căror 



                                       

adrese se vor modifica potrivit schimbării denumirii aprobate la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

  
 
  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.197/2010 şi nr.147/1999 referitoare la inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 
Direcția de Evidență a Persoanelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

    Silviu Ionuț DUMITRACHE   Nicoleta MIULESCU 
 
 


