
                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                          
           PROIECT 

 
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind atribuirea denumirii Aleea 4 Gîrleşti, unei străzi din municipiul 

Craiova  
 

        
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2013. 

Având în vedere raportul nr.94622/2013 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune atribuirea denumirii Aleea 4 Gîrleşti, unei 
străzi din municipiul Craiova;      

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 şi art.61 alin.2 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii Aleea 4 Gîrleşti, străzii din municipiul Craiova, 
identificată conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 
Direcţia Patriomoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU, 
 

Nicoleta MIULESCU 

 



                                       

 
 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană 
Nr. 94622/2013                               SE APROBĂ, 

PRIMAR 
        Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

In conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern. nr.63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, a art. 36 alin. 2 lit c, modificată şi completată de 
Legea nr.76/2007, coroborat cu alin. 5 lit. d din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală. 

 
  
 Avand în vedere Raportul de Specialitate nr. 93521 din data de 19.06.2013 şi  

anexa nr.1, poziţia nr.18 şi anexa nr.3, parte integrantă din  respectivul raport – 
aprobat, al Direcţiei Patrimoniu - privind completarea Inventarului Domeniului Public al 
Municipiului Craiova, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.147/1999, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.173/2001,  impune atribuirea 
de denumire, acestei străzi nou conturate în ţesutul urban al municipiului. 

 Strada propusă în vederea atribuirii de denumire constituie alee de acces – între 
strada Gîrleşti şi Aleea 2 Gîrleşti, la est de CN 500 – şi este prezentată în anexa nr.1 la 
prezentul raport.  

 Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Craiova şi documentaţia aferentă privind 
atribuirea denumirii de Aleea 4 Gîrleşti va fi supusă avizării Comisiei de Atribuire de 
Denumiri a Judeţului Dolj. 

 Faţă de cele mai sus prezentate propunem Consiliului Local al Municipiului 
Craiova atribuirea denumirii Aleea 4 Gîrleşti, străzii identificate în anexa nr.1 la 
prezentul raport. 

 
 

p. ARHITECT SEF, ŞEF SERVICIU, 
Elena RIZA 

 
 
 
 

Stela Mihaela ENE 

 ÎNTOCMIT,, 



                                       

 consilier Daniela NADOLU 
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