
 
ROMANIA      PROIECT          Avizat 
JUDETUL ARAD                              SECRETAR 

       MUNICIPIUL ARAD                                                                          Lilioara Stepanescu 
CONSILIUL LOCAL 

Nr.179/8.06.2016 
 HOTĂRÂREA Nr._____ 

                                            Din __________ 2016 
privind atribuirea de denumiri de  străzi  în municipiul Arad, cartier WESTFIELD 

 
Consiliul Local al Municipiului Arad,  

 Având în vedere: 
-Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr. 36207 din 
26.05.2016; 
-Raportul Serviciului  Cadastru şi Evidenţă Construcţii, din cadrul Primăriei Municipiului 
Arad, înregistrat cu nr.36214 din 26.05.2016;  
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 
-Prevederile art. 2 lit. ,,d’’  şi ale art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002  privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată  prin Legea nr. 48/2003; 
-Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1), alin.(2), lit. „c”, alin.(5), lit. „d” şi art. 115, 
alin.(1) litera „b” 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 extinderea amplasamentului cartierului WESTFIELD, a B-dului   
WESTFIELD şi atribuirea de denumiri de străzi  în municipiul Arad, în interiorul cartierului 
WESTFIELD, extins, terenuri  proprietate privată, identificate prin extrasele de carte funciară 
cu numerele C.F.341304, 344024, 343147, 344119, 344041, 343857, 344134, conform 
anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 Se aprobă completarea nomenclatorului stradal al municipiului Arad, aprobat prin   
Hotărârea nr. 273/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu denumirile aprobate 
conform art. 1. 
  Art.3 Se aprobă introducerea străzilor la care se face referire în prezenta hotărâre în 
zona de impozitare corespunzătoare, conform Hotărârii nr. 370/2015 a Consiliului Local al 
Municipiului Arad, şi anume zona C. 
 Art.4 Prezenta hotărâre  se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin 
Serviciul Cadastru, Evidenţă Construcţii din cadrul Direcţiei Arhitectului Şef  şi se comunică 
celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, din cadrul Primăriei 
Municipiului Arad. 

 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        SECRETAR, 
                                                                                       Lilioara Stepanescu                                                                    
 
        
         
 
 
Serviciul Cadastru, Eviden ţă Construcţii 
Red./Dact. Doina Gălăşel                                      Cod:PMA-S1-01 
 
 

                                                                        



 
             ANEXA 1  

                               
                                    
Nr. 
crt 

Denumiri noi de străzi în cartier  
WESTFIELD (propus pentru a se extinde)  
 

Denumire veche 
cartier(propus pentru a 
se    extinde) 

1 B-DUL WESTFIELD(prelungit) WESTFIELD 
2 STRADA CREAŢIEI WESTFIELD 
3 STRADA INOVAŢIEI WESTFIELD 
4 STRADA TESLA           WESTFIELD 
5 STRADA VIZIUNII WESTFIELD 

                                                                                  
 
 
 
   SERVICIUL CADASTRU, EVIDENŢĂ CONSTRUCTII  
                                                                           ŞEF SERVICIU 
                                                                 ing. Doina G ălăşel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    



            



 
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr.36207 din 26.05.2016 
 
 

          Primarul Municipiului Arad, 
 

Având în vedere: 
 - Adresa  nr.34335  din  17.05.2016, înregistrată la Primăria Municipiului 
Arad cu nr. 34335  din  17.05.2016a domnului Bistrian Emanuel, în calitate de 
proprietar şi dezvoltator  cartier WESTFIELD ARAD, aprobat prin PUZ în urma 
H.C.L.M. nr. 52/04.03.2010 ’’Realizare cartier reziden ţial Arad, amplasat la DJ 
709 C km 1+495-2+510 Arad-Iratos’’ în vederea  acordării de denumiri  de 
străzi, conform propunerilor anexate;   
 -Prevederile O.G. nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri,   aprobată cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 
48/2003; 

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
şi a prevederilor art. 58 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiul Arad nr. 149/2012, îmi exprim ini ţiativa de promovare a unui 
proiect de hotărâre cu următorul obiect: acordarea  de  denumiri de străzi, în 
interiorul cartierului WESTFIELD, extins, în susţinerea căruia formulez 
următoarea 

 
                                       EXPUNERE DE MOTIVE 
 

  Se motivează extinderea cartierului WESTFIELD şi a B-dului 
WESTFIELD, existente, în municipiul Arad, acordarea de denumiri de străzi, în 
interiorul cartierului WESTFIELD,  extins conform anexa 1 şi 2, la solicitarea 
proprietarilor terenurilor. 
 Faţă de cele de mai sus, propun promovarea unui proiect de hotărâre pentru 
extinderea cartierului WESTFIELD, prelungirea amplasamentului B-dului 
Westfield şi în cartierul extins, acordarea de denumiri de străzi în interiorul 
cartierului extins şi modificarea Nomenclatorului stradal al municipiului Arad, cu 
denumirile noi. 
 
 

   P R I M A R 
Gheorghe Falcă 

 
 
 
 
 
          



PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD                                                       De acord: 
ARHITECT SEF                                                                                        PRIMAR 
SERVICIUL CADASTRU, EVIDENŢĂ CONSTRUCŢII            GHEORGHE FALCĂ  
Nr.36214/A3/26.05.2016  
     
               

        R A P O R T  
 
 Referitor la : Expunerea de motive înregistrată   cu nr.36207 din 26.05.2016 a  domnului 
Gheorghe Falcă, Primarul municipiului Arad: 
  
Obiect : propunerea privind   promovarea unui proiect de hotărâre pentru extinderea cartierului 
WESTFIELD  şi   atribuirea de denumiri   de străzi în  municipiul Arad în interiorul cartierului 
WESTFIELD  extins şi în zona care face obiectul PUZ aprobat prin HCLM   Arad nr. 52  din 2010.       
 
Având în vedere: 

  Dezvoltarea urbanistică, a cartierului WESTFIELD,   conform planurilor urbanistice zonale,   
au condus la extinderea cartierului WESTFIELD  şi apariţia de străzi noi aferente cartierului extins;  

  Pentru racordarea la utilităţi şi pentru evitarea apariţiei unor disfuncţionalităţi în ceea ce 
priveşte adresa, respectiv  -eliberarea de  acte de identitate, stare civilă, acte de firmă, etc,  este 
necesară atribuirea de denumiri de străzi. Regimul juridic al străzilor dezlipite  din terenuri 
proprietate privată, este cel înscris în cartea funciară la momentul  efectuării dezlipirii, respectându-
se condiţiile tehnice  şi juridice impuse în documentaţiile de urbanism(PUZ); 
  
 Faţă de cele de mai sus, propunem promovarea unui proiect de hotărâre pentru 
extinderea cartierului WESTFIELD şi acordarea de denumiri  de străzi în interiorul cartierului 
extins, prelungirea amplasamentului B-dul Westfield conform anexa 1 şi anexa 2.  
            
 
         

  
            ARHITECT ŞEF,                                                                 ŞEF SERVICIU, 

  arh. Radu Drăgan                                                           ing. Doina G ălăşel      
 
                      
         
                   

 
Serviciul Cadastru, Evidenţă Construcţii 
Red./Dact.Doina Gălăşel                                                                                                                                  
           Cod:PMA-S1-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



     ANEXA 1  
                               
                                    
Nr. 
crt 

Denumiri noi de străzi în cartier  WESTFIELD 
(propus pentru a se extinde)  
 

Denumire veche 
cartier(propus pentru a se    
extinde) 

1 B-DUL WESTFIELD(prelungit) WESTFIELD 
2 STRADA CREAŢIEI WESTFIELD 
3 STRADA INOVAŢIEI WESTFIELD 
4 STRADA TESLA           WESTFIELD 
5 STRADA VIZIUNII WESTFIELD 

                                                                                  
 
 
 
   SERVICIUL CADASTRU, EVIDENŢĂ CONSTRUCTII  
                                                                           ŞEF SERVICIU 
                                                                 ing. Doina G ălăşel 
 
 
 
 



 


