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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

 Având în vedere procesul verbal al Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau 
de schimbare de denumirea străzilor, pieţelor şi obiectivelor de interes local din mun. Sfântu 
Gheorghe, înregistrat la Primăria mun. Sfântu Gheorghe sub nr. 13803/2010, cu privire la 
schimbarea denumirii unor străzi, respectiv atribuire de denumiri a unor străzi noi înfiinţate şi a 
arterelor de circulaţie DN 12 şi DJ 13E pe teritoriul admninistrativ al municipiului Sfântu 
Gheorghe. 

Shimbarea denumirilor unor străzi din mun. Sfântu Gheorghe este necesară şi oportună 
având în vedere că denumirile actuale ale străzilor sunt învechite, ieşite din uz comun s-au fac 
referire la era comunistă, iar în secolul XXI este de neconceput ca după 21 de ani de democraţie 
denumirea străzilor municipiului să facă aluzie la dictatura ceauşistă. 

Totodată, datorită unor obstacole ivite în procesele de administrare a domeniului public, în 
special a drumurilor publice existente dar fără denumire, este necesară şi oportună atriburea de 
denumiri acestora, pentru a facilita în special licitaţiile de lucrări, identificări, credite bancare, 
reparaţii, modernizări, întreţinere, etc. 

În urma urbanizării periferiilor municipiului Sfântu Gheorghe s-au înfiinţat trupuri de 
locuinţe particulare sau locaţii de prestări servicii, mai ales de a lungul DN 12, de la limita 
intravilanului mun. Sfântu Gheorghe, până la limita administrativă a municipiului spre Braşov şi 
de a lungul DJ 13E, de la limita intravilanului mun. Sfântu Gheorghe, până la limita 
administrativă a municipiului spre Vâlcele. Pentru a li se putea atribui numere poştale imobilelor, 
necesare la o serie de operaţiuni administrative (stabilirea domiciliului, încheierea contractelor 
privind utilităţile urbane, înregistrarea firmelor la Of. Registrului Comerţului, etc.) este necesară 
şi oportună atribuirea unor denumiri acestor artere de circulaţie. 

 
Având în vedere prevederile OG nr. 63/2002 pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri, 

aprobată prin Legea 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea 76/2007 
şi Legea 279/2007, 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c”, şi alin. (5), lit. “d” din Legea 215/200l privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre nr. 14523/28.03.2010, privind 
revenirea asupra art.4 al HCL nr.142/2005 privind atribuirea şi schimbarea de denumiri de străzi 
în municipiul Sfântu Gheorghe 
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