
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

      PROIECT 
       

     
             HOTĂRÂREA  NR. ____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.331/2013 
referitoare la aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Craiova  

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

25.07.2013; 
          Având în vedere raportul nr.105600/2013 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.331/2013 referitoare la aprobarea Nomenclatorului Stradal al 
Municipiului Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, modificată şi completată, Ordonanţei de Guvern nr.63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003, Ordinului Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 
conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea 
funciară şi  Ordinului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.785/2011 
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de 
întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară; 

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, prin completare, a Nomenclatorului Stradal al Municipiului 

Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.331/2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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 
Directia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Stradală 
Nr.105600  / 12.07.2013 
                                             SE APROBĂ, 

PRIMAR 

        Lia Olguţa VASILESCU 

 

 

 

R A P O R T 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.331/2013  referitoare la aprobarea Nomenclatorului 
Stradal al Municipiului Craiova 

 

 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 republicată, a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare, republicată, cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de 
evidenţă tehnică, economică şi juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul ţării 
prin autoritatea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cadastrul general 
se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale prin birourile teritoriale 
şi în conformitatea cu prevederile Ordinului nr. 634/2006 privind conţinutul şi modul de 
întocmirea a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, modificat 
şi completat prin Ordinul nr. 785/2011 privind conţinutul şi modul de întocmirea a 
documentaţiilor cadastrală în vederea înscrierii în cartea funciară, cadastrul şi cartea 
funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă economică şi juridică a 
tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul ţării. 

 În baza 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 administratia publică locală şi în baza Legii 



nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, anexa cuprizând 
unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – 
teritoriale, pct.III.1, drumurile comunale, vicinale şi străzile constituie domeniul public 
local al comunelor, oraşelor şi municipiilor şi au fost inventariate prin H.C.L.M. Craiova 
nr.147/1999 şi H.C.L.M. Craiova nr.522/2007 atestat prin H.G. nr.141/2008. 

 În baza Hotărârii Consiliului local al Municipiului Craiova nr.331/2013 privind 
aprobarea  Nomenclatorulului Străzilor municipiului Craiova, a Hotărârii Consiliului local 
Craiova nr.309/2013 privind atribuirea denumirii Piaţa William Shakespeare şi a  Hotărârii 
Consiliului local Craiova nr.391/2013 privind atribuirea denumirii Aleea 4 Gîrleşti se 
impune modificarea şi completarea Nomenclatorulului Stradal al municipiului Craiova. 

 

 Supunem dezbaterii Consiliului Local modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.331/2013 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Craiova, conform 
anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

p. ARHITECT ŞEF, ŞEF SERVICIU, 

Elena RIZA 

 

 

Stela Mihaela ENE 

 

 

 

 

 

 ÎNTOCMIT, 

 consilier Daniela NADOLU 
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ANEXA Nr.1 
 
 
 
 
 
1. Piaţa William Shakespeare 
2. Aleea 4 Gîrleşti 



                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                          
            

 
    HOTĂRÂREA NR. 309 

privind atribuirea denumirii Piaţa William Shakespeare pentru esplanada 
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, cuprinsă între str. Calea Bucureşti, Aleea 

Teatrului, str. Alexandru Ioan Cuza şi Piaţa Tricolorului 
 

        
 

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

Având în vedere raportul nr.80971/2013 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune atribuirea denumirii Piaţa William 
Shakespeare pentru esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, cuprinsă între str. 
Calea Bucureşti, Aleea Teatrului, str. Alexandru Ioan Cuza şi Piaţa Tricolorului şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
128, 129, 131, 132, 133 şi 135/2013;      

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003, modificată şi 
completată prin Legea nr.76/2007; 

 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 atribuirea denumirii Piaţa William Shakespeare pentru esplanada 
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, cuprinsă între str. Calea Bucureşti, Aleea 
Teatrului, str. Alexandru Ioan Cuza şi Piaţa Tricolorului, identificată conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 

                 Vergil TOADER         Nicoleta MIULESCU 



                                       

 
 





                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                          
            

 
 

HOTĂRÂREA NR. 391 
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 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.155, 156, 157, 158 şi 159/2013;      

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. 

 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
    Marian VASILE         Nicoleta MIULESCU 
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