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R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
 

cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi atribuire de denumire a  unor străzi 
din Municipiul Sfântu Gheorghe 

 
 
 

În şedinţa comisiei speciale de avizare a propunerilor de denumire  a unor străzi, pieţe şi 
obiective de interes local din municipiul Sf. Gheorghe din 19.03.2010, s-a propus schimbarea 
denumirii următoarelor  străzi: 
 a) actuala strada Andrei Şaguna şi Înfrăţirii pe porţiunea dintre între str. Kós Károly şi str. 
Stadionului devine strada “KEÖPECZY SEBESTYÉN JÓZSEF”; 
 b) actuala strada Avântului devine strada “GEORGE COŞBUC”; 
 c) actuala strada Căminului devine strada “KISS JÁNOS”; 
 d) actuala strada Centralei, devine strada “BARTHA ÁRPÁD” ; 
 e) actuala strada Constructorilor devine strada “CÂMPUL FRUMOS (SZÉPMEZŐ)”; 
 f) actuala strada Elevilor devine strada “HOSSZÚ ZOLTÁN”; 
 g) actuala strada Energiei, devine strada “TELLER EDE” ; 
 h) actuala strada Făcliei devine strada “BORA ISTVÁN”; 
 i) actuala strada Fermei devine strada “NAGY ELEK”; 
 j) actuala strada Grădinarilor  devine strada “TUZSON JÁNOS”; 
 k) actuala strada Hărniciei, devine strada “CZETZ JÁNOS”; 
 l) actuala strada Horea Cloşca şi Crişan devine strada “ATTILA”; 
 m) actuala strada Înfundată devine strada “AUREL VLAICU”; 
 n) actuala strada Mică şi . Nicolae Iorga, pe porţiunea dintre P-ţa Europa şi str. Nicolae 
Colan devine strada “RÁKÓCZI FERENC”; 
 o) actuala strada Nouă, devine strada “ÎNFUNDATĂ (ZSÁK)” ; 
 p) actuala strada Presei devine strada “TAMÁSI ÁRON”; 
 r) actuala strada Prieteniei devine strada “MIHAIL KOGĂLNICEANU”; 
 s) actuala strada Recoltei, devine strada IERNII (TÉL)” ; 
 t) actuala strada Sănătăţii devine strada “KISS MANYI”; 
 u) actuala strada Tineretului devine strada “BIHARI JÓZSEF”; 
 v) actuala strada Viitorului, devine strada “BAÁSZ IMRE” ; 
 
 De asemenea s-a propune atribuirea următoarelor denumiri pentru străzi existente în 
Municipiul Sfântu Gheorghe, care la această dată nu au nici o denumire, astfel: 

a) IOSIF POPOVICIU, pentru prima stradă paralelă cu strada Voican din strada Cerbului 
b) AUREL NISTOR, pentru strada cuprinsă între str.Romulus Ceoflec de str. Iosif 

Popoviciu 
c) CSIKI LÁSZLÓ, pentru strada cuprinsă între str. Vasile Goldiş şi str.Köpeczy 

Sebestyén József (propus anterior) 
d) BERDE MÓZES, pentru prima stradă spre est din strada Dealului 
e) BUDAI JÓZSEF, pentru prima stradă paralelă cu strada Nagy Elek din strada Jókai 

Mór 
f) P-ta HUNGÁRIA, pentru piaţa ce se va forma din curţile interioare delimitată de 

străzile 1 Decembrie 1918 şi  gróf Mikó Imre 
g) Aleea THÁLIA, pentru actuala curte interioară ale teatrelor; 
h) Calea BRAŞOVULUI, DN 12, de la limita actuală a intravilanului mun. Sfântu 



Gheorghe, până la limita teritoriului administrativă spre Braşov; 
i) Calea VÂLCELE, DJ 13E, de la km 18+150 la km 17+280 (limita administrativă a 

municipiului Sfântu Gheorghe). 
 

Avînd în vedere prevederile OG nr.62/2002 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 propun aprobarea proiectului în forma iniţiată. 
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