
 
 
ROMANIA      PROIECT    Avizat    
JUDETUL ARAD                   SECRETAR       
MUNICIPIUL ARAD                                                                      Lilioara Stepanescu  
CONSILIUL LOCAL                 
  

Nr.258/08.09.2014 
 HOTĂRÂREA  nr._____ 

                                            din __________ 2014 
privind aprobarea atribuirii de denumire de amplasament în municipiului Arad 

   
Consiliul Local al Municipiului Arad 
Având în vedere: 

-Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr.34920 din 
03.06.2014; 
-Raportul Serviciului  Cadastru, Evidenţă Construcţii, din cadrul Primăriei Municipiului Arad, 
înregistrat cu nr.57090 din 08.09.2014;   
 -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul 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, aprobatã  prin Legea nr. 48/2003; 
-Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr.52/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) şi (2), lit.”c”, alin.(5), lit.”d” şi prevederile 
articolului nr. 45, alin.(2) litera ‚‚e’’ 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 amplasamentului unde sunt situate  imobile 

proprietate privată, (zona Zori de Zi) conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, astfel: 

 
   ZONA   DE AGREMENT ,,ZORI DE ZI’’ 
 

       Art.2. Completarea nomenclatorului stradal al municipiului Arad, aprobat prin  
Hotărârea nr. 273/2010, a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu denumirea  aprobată prin 
prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 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, Evidenţă Construcţii 
Red./Dact. Doina Gălăşel       Cod:PMA-S1-01 
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PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 
Nr.34920 din08.09.2014 

 
 

            Primarul Municipiului Arad, 
Având în vedere: 
 -Adresa  nr.37 din 14.04.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 24361 
din 15.04.2014, a S.C. GASTRO TUR  S.R.L,  zona Zori de Zi.; 
 -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 iniţiativa de 
promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: atribuirea de denumire  
amplasamentului unde sunt situate şi  imobilele proprietate privată  cu destinaţia de zone de 
agrement şi locuinţe   în susţinerea căruia formulez următoarea 

 
                            
               EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 
 Se   motivează  atribuirea de denumire,  la solicitarea  instituţiilor   cărora proprietarii 
imobilelor li se adresează.   
   

Faţă de cele de mai sus, se  propune promovarea unui proiect de hotãrâre pentru 
atribuire de denumire,     astfel: 

   ZONA  DE  AGREMENT  „ZORI DE ZI”. 
 
 
 
 
 
 
 
     P R I M A R 
Gheorghe Falcã 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD                                                                 De acord: 
ARHITECT ŞEF                                                                                                  PRIMAR   
SERVICIUL CADASTRU, EVIDENŢĂ CONSTRUCŢII                     GHEORGHE FALCĂ 
Nr.  57090/A3/08.09.2014  
      
 
           

R A P O R T 
 
 Referitor la :  atribuirea de denumire de amplasament 

Obiect : Propunerea privind   promovarea unui proiect de hotărâre pentru  atribuirea de 
denumire amplasamentului  unde sunt situate mai multe proprietăţi private printre care şi  Zori 
de Zi astfel: 

 
ZONA  DE  AGREMENT  ,,ZORI  DE  ZI” 

 
Urmare cererii  nr. 24361 din 15.04.2014, formulată de către   S.C. GASTRO TUR  

S.R.L. prin care solicită  adresă,  este necesară aprobarea unei hotărâri, în baza căreia să  poată 
fi soluţionată  cererea de mai sus.  

Ţinând cont de prevederile  ’’Ghidului privind verificarea şi actualizarea denumirii 
străzilor  şi a numerotării clădirilor”,  aprobat de Comisia Centrală  pentru Recensământul 
Populaţiei  şi al Locuinţelor în temeiul O.G.R.  nr. 36/2007, art. 5, alin.41, litera e), s-au luat în 
evidenţă şi clădirile izolate de vatra oraşului, aşa numitele trupuri izolate de intravilan (foste 
CAP-uri, gări, cantoane, case de pădurari, sălaşe, etc), care au denumiri populare, aşa cum este 
cazul de faţă, amplasamentul respectiv constituie trup izolat de intravilan.     

 
  
  Faţă de cele de mai sus, propunem promovarea unui proiect de hotărâre pentru 

atribuirea de denumire amplasamentului unde este situat şi imobilul  proprietate privată a S.C. 
GASTRO  TUR S.R.L,  respectiv  ,,Zori de Zi’’ astfel: 

 
                      ZONA   DE  AGREMENT  ,,ZORI  DE  ZI” 

 
                  
 
 
                     ARHITECT ŞEF                                                 ÎNTOCMIT 

          arh. Radu Drăgan                                                    ing. Doina Gălăşel 
           
 
  
 
 
 
                  

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