
 
 
ROMANIA      PROIECT    Avizat    
JUDETUL ARAD                  SECRETAR       
MUNICIPIUL ARAD                                                                    Doina Paul   
CONSILIUL LOCAL                 
  

 
 HOTĂRÂREA  nr._____ 

                                            din __________ 2009  
privind atribuirea de denumire  unei străzi  noi  din municipiul Arad 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Arad;  
 Având în vedere: 
-raportul Serviciului  Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu 
nr._________2009; în baza solicitării  proprietarilor imobilelor nou construite în zonă.  
-Avizul Comisiei Judetene de Atribuire de Denumiri nr.______din ___________2009 
-rapoartele comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 
-prevederile O.G. nr. 63/2002  privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobatã, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 48/2003; 

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”d” art. 45 din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 
     H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1. Se aprobă  atribuirea de denumire  de stradã în municipiul Arad,  
 
             ’’STR. CONSTANTIN GRIGORE DUMITRESCU’’ conform planului anexat.  
 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul 

Administrare Imobile, din cadrul Administraţiei Patrimoniului Local şi se comunică celor 
interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului 
Arad. 

 
 
 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   SECRETAR, 
                                                                                                Doina Paul  
 
 
 
Serviciul Cadastru 
Red./Dact.Doina Gălăşel       Cod:PMA-01-01 
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PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 
Nr.__________din__________2009 

 
 
 
 

            Primarul Municipiului Arad, 
Având în vedere: 
- Adresa  nr. 6106  din  05.02.2009, a proprietarilor construcţiilor realizate pe 

amplasamentul –situat în municipiul Arad, cartier Aradul Nou, realizând o legătură între   
str. Constituţiei şi str. Ogorului, în vederea  acordãrii unei  denumiri de stradă.  

 
-Avizul nr.________din_________ a   Comisiei judeţene de atribuire de denumiri de 

străzi;  
 
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”d” şi art. 45 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
 
                                       EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
Urmare solicitării proprietarilor construcţiilor, cu destinaţie de locuinţe sau industriale, 

nou realizate, pe amplasamentul situat între străzile Constituţiei şi Ogorului,  pentru a facilita 
preschimbarea tuturor actelor de stare civilă, obţinerea aprobărilor necesare racordării la 
utilităţile existente în zonă (energia electrică, apa curentă, gaz).  

Menţionăm că au mai existat propuneri de denumire de stradă  pentru amplasamentul 
respectiv, dar nu s-a primit avizul Comisiei judeţene de atribuire de denumiri de străzi. 

Faţă de cele de mai sus, se  propune promovarea unui proiect de hotãrâre pentru 
acordarea de denumire de stradă: 

 
                        

   - STR. CONSTANTIN GRIGORE  DUMITRESCU - 
 
 
 

P R I M A R 
                                          Gheorghe Falcã 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD 
ARHITECT SEF 
SERVICIUL CADASTRU      
 
Nr.  _______/A6/____________  
     
               

        R A P O R T  
 
 
Referitor la : solicitarea proprietarilor locuinţelor nou realizate pe amplasamentul situat în 

cartierul Aradul Nou,  care face legătura între  străzile  Constituţiei şi Ogorului, prin adresa nr. 

6106 din 05.02.2009, în vederea  acordãrii unei  denumiri de stradã. 

 

Obiect : propunerea privind promovarea unui proiect de hotărâre pentru  
atribuirea de denumire  de stradã.    
 
 Urmare faptului că pe amplasamentul descris mai sus, s-au realizat 
constructii cu destinaţia de locuinţe,  sau industriale,  proprietarii acestora 
întâmpină greutăţi în ceea ce priveşte obţinerea aprobărilor necesare racordării la 
utilităţi, şi în ceea ce priveşte preschimbarea tuturor actelor de stare civilă, etc. 
 
 Având în vedere avizul nr._________din __________  al Comisiei 
judeţene de atribuire de denumiri, de pe lângă Prefectura  Judeţului Arad, aviz 
favorabil pentru atribuirea de denumire de stradă a numelui   celui care a fost   
CONSTANTIN GRIGORE DUMITRESCU  - născut  la data de 27 mai 1928 în 
localitatea Ciumaţi, judeţul Prahova, om politic român, fost deţinut politic, fost 
senator de orientare creştin democrată, preşedinte al foştilor deţinuţi politici din 
România. 
 A  urmat  destinul familiei  sale în lupta împotriva comunismului, fiind 
arestat în repetate rânduri, de către  Siguranţa şi Jandarmeria comunistă. 

În data de 22 decembrie 1989, s-a implicat direct în revoluţie, iar de atunci 
a participat continuu  în lupta pentru edificarea democraţiei în România. 
 A decedat la data de 05. decembrie.2008, la vârsta de 80 de ani.      

 Faţă de cele de mai sus, propunem promovarea unui proiect de hotãrâre pentru 
acordarea de denumire de stradã  ‘’ STR. CONSTANTIN GRIGORE DUMITRESCU  ’’, 
conform planului anexat.  
       

           VICEPRIMAR,                                         ARHITECT ŞEF,   
ing. Simona Geanina Pistru Popa                            ing. Szasz Mirela 

            
 

ŞEF SERVICIU, 
                                                                                  ing. Doina Brănuţiu  
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Serviciul Cadastru 
Red./Dact. Doina Gălăşel       Cod:PMA-S1-01 
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