
                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                          
           PROIECT 

 
 

        HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind atribuirea de denumiri pasajului suprateran şi pasajului subteran din 

municipiul Craiova 
 

        
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 14.11.2013. 

Având în vedere raportul nr.166821/2013 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune atribuire de denumiri pasajului suprateran 
şi pasajului subteran 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 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 Pasajul “Nicolae Titulescu”, pasajului suprateran 
din municipiul Craiova. 

  Art.2. Se aprobă atribuirea denumirii Pasajul “Universităţii”, pasajului subteran din 
municipiul Craiova   

  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          SE APROBĂ, 
Direcţia Urbanism şi Amenjarea Teritoriului                          PRIMAR 
Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană             Lia Olguţa VASILESCU 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind atribuirea denumirii pasajului suprateran în Pasajul Nicolae Titulescu şi 

atribuirea denumirii pasajului subteran în Pasajul Universităţii. 
 
 
 
In conformitate cu dispoziţiile art. 2, lit. d şi art. 3, alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 

63/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 48/2003, privind atribuirea sau schimbarea 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. 

 
Pasajele, atât cel subteran, cât şi cel suprateran, se constituie într-o imagine urbană 

coerentă, datorită relaţiei corecte dintre ierahizarea tramei stradale, funcţiune şi necesitate la 
scară urbană şi arhitecturală a oraşului, dar şi prin punerea în valoare a acestora prin prezenţa 
ambientului peisagistic realizat pe explanada pasajului suprateran îmbogăţit cu elementele 
statuare feminine, ce confera o eleganţă binemeritată şi binevenită unui oraş – municipiu cultural 
- precum Craiova, vechea capitală a Băniei. 

 
Cele două pasaje se află în vecinătatea Universităţii din Craiova, vechi centru al 

învăţământului românesc, instituţie fundamentală a învăţământului superior, componentă 
esenţială a sistemului educaţional şi, totodată, instituţie de prim rang în societatea contemporană, 
românească şi europeană. Universitatea din Craiova se constituie într-un generator de cunoaştere 
şi competenţe bine adaptate la realităţile societăţii moderne asumându-şi de-a lungul anilor 
aceste misiuni, contribuind la dezvoltarea ştiinţei şi culturii naţionale, la tezaurizarea şi difuzarea 
valorilor culturii şi civilizaţiei, la formarea şi perfecţionarea resurselor umane înalt calificate, la 
integrarea contribuţiilor ştiinţifice româneşti în dezvoltarea ştiinţei universale. 

 
Componentă de bază a comunităţii academice craiovene, Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative poartă cu mândrie numele celui ce a fost Nicolae Titulescu – recunoscut 
diplomat, jurist, doctor în drept, profesor, om politic, ministru al afacerilor străine, ministru 
plenipotenţiar, fost preşedinte al Ligii Naţiunilor, membru titular al Academiei Române. 

Născut la Craiova la 4 martie 1882, Nicolae Titulescu a fost un mare orator, el impunându-
se intregii lumi prin elocinţa, calitatea discursului şi diplomaţia sa.  

 
Toate aceste considerente fac ca denumirile acestor pasaje să ramână legate atât de 

numele lui Nicolae Titulescu, cât şi de cel al Universităţii din Craiova. 
 
Proiectul de hotărâre a Consiliului Local Craiova şi documentaţia aferentă privind 

atribuirea denumirii pasajului suprateran în Pasajul Nicolae Titulescu şi atribuirea denumirii 



                                       

pasajului subteran în Pasajul Universităţii, va fi supusă avizării Comisiei de Atribuire de 
Denumiri a Judeţului Dolj. 

Faţă de cele prezentate anterior, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Serviciul 
Urbanism şi Nomenclatură Urbană, propune spre aprobare atribuirea denumirii pasajului 
suprateran în Pasajul "Nicolae Titulescu" şi atribuirea denumirii pasajului subteran în Pasajul 
”Universităţii”. 

 
 
 
 
 

ARHITECT SEF, ŞEF SERVICIU, 
Gabriela MIEREANU 

 
 

Cosmin Ionuţ PÎRVULESCU 
 
 
 
 
 

ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 
Stela Mihaela ENE consilier Daniela NADOLU 
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