
                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                          
           PROIECT 

 
 

        HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind schimbarea denumirii străzii Deva, în strada Adrian Păunescu 

 
        

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2013. 

Având în vedere raportul nr.76593/2013 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului şi Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie ziar, 
Purtător de cuvânt prin care se propune schimbarea denumirii străzii Deva, în strada 
Adrian Păunescu;      

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003, modificată şi 
completată; 

 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 denumirii străzii Deva, identificată conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, în strada Adrian Păunescu. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 
Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie ziar, Purtător de cuvânt vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU, 

 
Nicoleta MIULESCU 

 



                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
Direcţia Urbanism şi amenjarea teritoriului 
Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană 
Nr. 76593 / 20.05.2013     SE APROBĂ, 

 PRIMAR 
                Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind schimbarea denumirii străzii Deva  în strada Adrian Păunescu 

 
 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 2, lit. d si art.3, alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002, 
modificată şi aprobată prin Legea nr. 48/2003 privind atribuirea sau shimbarea de denumiri şi modificată 
prin Legea nr. 76/2007, şi a art. 36, alin.2, lit. e şi cu dispoziţiile art. 45, alin.1 din Legea nr. 215/2001, 
republicată privind administraţia publică locală. 

 
 
 
 

 Poet, publicist, textier şi om politic Adrian Păunescu s-a născut la 20 iulie 1943 în Comuna 
Copăceni, judeţul Bălţi, Basarabia, astăzi Republica Moldova, ulterior stabilindu-se în Comuna Bîrca 
din Judeţul Dolj, unde a revenit ca învatator. Şi-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei în Oltenia, 
fiind elev al Liceului Fraţii Buzeşti,  a absolvit Colegiul Naţional Carol I din Craiova şi a urmat apoi 
Şcoala Centrală (la data aceea Zoia Kosmodemianskaia) din Bucureşti. Tatăl lui Adrian Păunescu, 
membru al Partidului Naţional Liberal, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru „activităţi anti-
comuniste” de regimul stalinist de după 1945 şi din această cauză Păunescu a trebuit să aştepte trei ani 
înainte de a se putea înscrie la facultate. Adrian Păunescu a studiat filologia la Universitatea din 
Bucureşti. 

Opera inegalabilului Adrian Păunescu a contribuit în mod substanţial la promovarea 
spiritualităţii oltene  recunoscută atât în întreaga ţară, cât şi în lume. Debutând în literatură în anul 1960, 
şi autor a peste cincizeci de cărţi, în majoritate volume de versuri, Adrian Păunescu a fost unul dintre 
cei mai prolifici poeţi români contemporani. Cărţile sale au fost editate într-un tiraj record de peste un 
milion de exemplare. Un număr apreciabil de poezii ale sale au fost făcute cunoscute prin punerea lor pe 
muzică de către compozitori din genurile folk şi rock; există şi situaţii în care poetul a colaborat direct 
cu muzicienii, îndeosebi în cadrul Cenaclului “Flacăra”, o adevarată manifestare culturală condusă de 
Adrian Păunescu. Cenaclul „Flacăra”, adevărat fenomen de masă, cu care susţine, timp de aproximativ 
12 ani, 1.615 manifestări de muzică, poezie şi dialog, în faţa a mai mult de 6 milioane de spectatori şi 
lansează spre marele public, cele mai faimoase figuri ale muzicii tinere româneşti, poeţi şi alţi creatori. 

Sub impulsul ziaristului Dumitru Vişan şi al fotbalistului Ilie Balaci înfiinţează în anul 1990  
Cenaclul „Totuşi iubirea”, iar în cei peste zece ani de activitate, noul cenaclu susţine concerte de mare 
succes, în ţară şi dincolo de actualele graniţe, în special la Chişinău. 

Adrian Păunescu a fost distins de-a lungul întregii sale vieţi cu numeroase premii şi ordine, cum 
ar fi: Premiul Uniunii Scriitorilor din România (1968-1971), Ordinul ”Crucea Germaniei” (1973), 
Meritul cultural – clasa a doua (1979), Premiul Academiei Române (1973), Ordinul „Tudor 
Vladimirescu” – clasa a doua (1984), Premiul pentru literatură, decernat de Revista „Literatura şi arta” 
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de la Chişinău (1994), Diploma comemorativă „Doina şi Aldea Teodorovici” a Federalei Naţionale a 
Revoluţionarilor din România, Premiul Fundaţiei „Nişte tărani” (1999), Ordinul naţional Steaua 
României, în grad de Cavaler (2003), „Meritul academic” pentru creaţia literară şi pentru susţinerea 
proiectelor Academiei Române (2010). Scriitorului şi omului politic Adrian Păunescu i-a fost acordat 
titlul de  „Cetăţean de onoare” al municipiului Craiova în anul 2001. 

Adrian Păunescu a fost un om, un poet de o calitate excepţională. A fost persoana care a ştiut ca 
înainte de revoluţie să mobilizeze mase populare, prin binecunoscutele spectacole cu cenaclul Flacăra. 
Era una dintre puţinele bucurii pe romanii, oltenii, craiovenii, le trăiau în acea perioadă. Ataşamentul lui  
Adrian Păunescu faţă de Craiova a fost total. A iubit oraşul, echipa de fotbal şi a fost iubit de toată 
lumea. Putem spune că în acea perioadă s-a confundat cu Universitatea Craiova. În urma lui a lăsat 
multe lucruri frumoase, iar imnul pe care l-a creat pentru Universitatea Craiova este excepţional şi 
inegalabil. Suporter înfocat al Craiovei "Maxima", a compus pentru aceasta versurile celui mai popular 
imn din fotbalul românesc: "Oltenia, eterna Terra Nova".  

Adrian Păunescu a fost timp de doua mandate senator de Dolj, în amblele fiind Preşedinte al 
Comisiei pentru Cultură, Culte, Artă şi Mijloace de Informare în Masă, funcţie care l-a ajutat să sprijine 
Oltenia şi Craiova. 

Având în vedere faptul ca întreaga viaţa, prin activitatea sa, a contribuit, ca nimeni altul, la 
promovarea valorilor spirituale şi potenţialului artistic şi creator al Craiovei şi Olteniei şi a cărui operă şi 
activitate se împletesc cu destinul oraşului nostru, Adrian Păunescu va ramâne în constiinţa generaţiilor 
de astăzi şi de mâine ca „ultimul mare poet social român”, Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, 
Redacţie Ziar, Purtător de Cuvânt şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Serviciul Urbanism 
şi Nomenclatură Urbană propune spre aprobare schimbarea denumirii străzii Deva în strada Adrian 
Paunescu  identificată în anexa nr.1 la prezentul raport. 

 
 
 
 
 
 

p. ARHITECT SEF, ŞEF SERVICIU, 
Elena RIZA 

 
 
 
 

Cosmin Ionuţ PÎRVULESCU 

ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT,, 
Stela Mihaela ENE consilier Daniela NADOLU 
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