
                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                          
           PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.374/2010 referitoare la atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Craiova 

 
        

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2010. 

Având în vedere raportul nr.105604/2013 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune  modificarea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.374/2010 referitoare la atribuirea denumirii unor 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, 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 modificarea corespunzătoare a denumirii Aleii 1 Potelu, în Aleea 2 
Potelu şi respectiv Aleea 2 Potelu, în Aleea 1 Potelu, identificate în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.374/2010. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
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. 105604 / 2013                             SE APROBĂ, 

 PRIMAR 
                 Lia Olguţa 

VASILESCU 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.374/2010 prin schimbarea denumirii de Aleea 2 

Potelu  în Aleea 1 Potelu şi schimbarea denumirii de Aleea 1 Potelu în Aleea 2 Potelu 
 
 
 

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. 

 
 Având în vedere atât solicitările cetăţenilor ce au domiciliul pe această stradă cât şi realitatea 

din teren şi nu în ultimul rând dorinţa de a lucra în interesul cetăţeanului a impus ca Serviciul 
Urbanism şi Nomenclatură Urbană să dea curs analizei şi întocmirii prezentului raport de specialitate. 

 Denumirea de Aleea 2 Potelu a fost atribuită prin Hotărârea Consiliului Local nr.374/2010, 
corespunde partial cu traseul fostului De 27 şi există realizată în teren ca şi cale de acces la 
proprietăţile din zonă, conform Planului Urbanistic Zonal Romanescu – Bucura, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.39/2001.  

 Dat fiind faptul că, în evidenţele Primăriei Municipiului Craiova în mod eronat Aleea 1 Potelu  
figurează ca fiind pe amplasamentul fostului De 28 - nerealizat în teren şi totodată pentru faptul ca pe 
denumirea de Aleea 2 Potelu până la această dată nu există emise cărţi de identitate această schimbare 
propusă de către locuitorii din zonă şi de către  Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană nu 
afectează şi nu impune schimbări de acte personale, etc. 

 
Proiectul de hotărâre a Consiliului Local Craiova şi documentaţia aferentă privind 

schimbarea denumirii de Aleea 2 Potelu  în Aleea 1 Potelu şi schimbarea denumirii de Aleea 1 Potelu 
în Aleea 2 Potelu va fi supusă avizării Comisiei de Atribuire de Denumiri a Judeţului Dolj. 

 
Faţă de cele prezentate anterior, Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană propune spre 

aprobare modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.374/2010 prin schimbarea denumirii de Aleea 2 
Potelu  în Aleea 1 Potelu şi schimbarea denumirii de Aleea 1 Potelu în Aleea 2 Potelu 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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