
                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                          
            PROIECT 
 

 
HOTĂRÂREA NR._____ 

privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.153/2013 şi nr.331/2013 cu privire la Aleea 1 Trandafirului 

 
        

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.03.2014. 

Având în vedere raportul nr.38223/2014 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Hotărârilor Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.153/2013 şi nr.331/2013 cu privire la Aleea 1 Trandafirului;      

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 anularea poziţiei 5 „Aleea 1 Trandafirului” din anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.153/2013 şi a poziţiei 63 „Aleea 1 
Trandafirului” din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.331/2013. 

  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    SE APROBĂ, 
Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană        PRIMAR 
Nr. 38223 /2014                                            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 administratia publica 
locala. 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.819/2014 privind modificarea inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al municipiului Craiova – respectiv art.1 lit. c), respectiv anexa nr.3, poziţia 
nr.56 - se anulează poziţia nr.16 cu privire la bunurile identificate în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din Hotărârea Consiliului Local nr.146/2013 – ce face referire la ”Alee de acces între 
T70P57 şi T70P38 în suprafaţă de 275mp”. 

 Prin adresa înregistrată sub nr.152419/2013 numita Grosu Maria, domiciliată în Craiova, strada 
Viilor nr.39, învederează Primăria Municipiului Craiova că în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local 
nr.146 din 28.03.2013, poziţia nr.16 ”Alee de acces între T70P57 şi T70P38 în suprafaţă de 275mp” şi 
în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.153/28.032013, poziţia nr.5 - ”Alee de acces între T70P57 şi 
T70P38 în suprafaţă de 275mp” cu denumirea de ”Aleea 1 Trandafirului”. Această alee de acces făcând 
parte din terenul proprietate privată în suprafaţă totală de 1998,67mp conform Titlului de Proprietate 
nr.938-9643/1994. Ca urmare a Studiului de Fezabilitate privind  ”Extinderea şi Modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.348/2010, 
Primăria Municipiului Craiova – Direcţia Patrimoniu a venit în sprijinul acestei acţiuni, la cererea 
Companiei de Apa Oltenia SA efectuând înregistrarea în domeniul public. 

 Astfel, se impune totodată anularea poziţiei nr.5 din anexa ce face parte integrantă din 
Hotărârea Consiliului Local nr.153/28.032013 prin care pentru ”aleea de acces între T70P57 şi 
T70P38 în suprafaţă de 275mp” - fostă str.29 cuprinsă în Studiul de Fezabilitate anterior menţionat, a 
fost atribuită denumirea de ”Aleea 1 Trandafirului”, respectiv anularea poziţiei nr.63 din 
Nomenclatorul Străzilor din Municipiul Craiova.  

 Prin prezentul raport, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Serviciul 
Urbanism şi Nomenclatură Urbană îşi însuşeşte propunerile de anulare a poziţiei nr.5 cuprinsă 
în anexa ce face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local nr.153/28.032013 – privind 
atribuirea de denumiri unor străzi  din Municipiul Craiova şi anularea poziţiei nr.63 - ce 
cuprinde denumirea de ”Aleea 1 Trandafirului ” din Nomenclatorul Străzilor Municipiului 
Craiova – aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.331/30.05.2013 . 

 
 

 
ARHITECT SEF, ŞEF SERVICIU, 

Gabriela MIEREANU 
 

Stela Mihaela ENE 
 
 
 
 

 ÎNTOCMIT, 
 consilier Daniela NADOLU 



                                       

 
 
 
 
 
 

O P I S 
 
 
 
 
 
 

1.  Proiectul de hotarare, privind propunerea de atribuire de denumiri de 
străzi în zona Bariera Vîlcii – Şimnicul de Jos şi în zona Romaneşti 

2. Raportul de specialitate nr.48008/23.03.2013 privind propunerea de 
atribuire de denumiri 

3. - 
4. 

Anexa nr. 1 la raportul nr.48008/23.03.2013 

5.- 
7. 

Raport de specialitate nr.47411/21.03.2013 cu propunerea de 
completare a H.G. nr.141/2008 privind inventarul bunurilor ce alcatuiesc 
domeniului public 

8. - 
14. 

Anexa nr.2 la Raportul nr.47411/21.03.2013 

15. H.C.L. nr.348/2010 
16. Planul Bariera Vîlcii – Şimnicul de Jos 
17. Planul Romaneşti 
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