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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA Nr. 
Din 	i>" 2021 

Privind:  atribuirea de denumire unei străzi din Municipiul Tecuci. 

Iniţiator: Lucian-Grigore Costin, Primarul municipiului Tecuci , judeţul Galaţi; 
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului 	 2021 ; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeţul Garaţi, intrunit in şedinţa ordinară  din data 

de 	.2.--(2,)--   2021; 
Având in vedere: 

Referat de aprobare a iniţiatorului, 1nregistrata sub nr4,52.,/ or kţ  	2021; 
raportul de specialitate intocmit de Serviciul administrar a domeniului public si privat 
,ffiregistrat sub nr433*05.—  2021; 
raportul de avizare Intocmit de comisiile de specialitate nr./(2-/ 4P,.57 
prevederile art.2 ,litera „d„ din 0.G.nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, cu modificările si completările ulterioare; 

in baza prevederilor art.129 alinl , art. 139 alin3 şi art.196, alin 1, lit A din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ; 

HOTARASTE 

Art. 1. Se aproba atribuirea denumirii Aleea Industriei, străzii situată  1n partea de sud a 
Municipiului Tecuci, identificată  conform anexei 1. Cu data prezentei aceasta va fi Inregistrată  1n 
inventarul domeniului public al municipiului Tecuci, urmând a fi completat Nomenclatorul stradal, 
pentru zona B. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusa la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicata celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci 

Contrasemnează  pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL, 
Jr. George Lucian Borşai), 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  p2453.2,  din  20 .01-2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind:  atribuirea de denumire unei străzi din Municipiul Tecuci. 

Partea de sud a Municipiului Tecuci a fost dezvoltată după anii 1970 prin 
construirea mai multor capacităţi industriale ce au avut drept obiect producerea de 
conserve, reparaţii auto şi subansamble aferente acestui sector, producerea de ambalaje 
metalice pentru industria alimentară şi agricultură precum şi construcţii metalice. 

După anii 1990 platformele pe care acestea au fost edificate, au intrat in 
proprietatea privată, unele menţinându-şi obiectul de activitate iar altele schimbându-şi 
total sau parţial destinaţie. Odată cu schimbarea destinaţiei au avut loc lotizări ale 
amplasamentelor şi dezvoltarea structurilor de comerţ, indeosebi cele cu ridicata. 
Această lotizare a făcut ca accesul la unele proprietăţi să nu se mai facă direct din str. 1 
Decembrie 1918 si ca atare se impune identificarea acestora printr-o altă adresă decât 
cea a amplasamentului din care au făcut parte. 

Calea de acces ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre este situată Intre 
fostele Intreprinderi AMEP şi ICM şi reprezintă legătura dintre str. 1 Decembrie 1918 şi 
actualele depozite de comerţ cu ridicata. 

Ţinând cont de faptul că aparţine zonei industriale, consider că denumirea 
potrivită a fi atribuită este Aleea industriei. 

Având 1n vedere cele de mai sus propun spre dezbatere proiectul de hotărâre. 

PRIMAR, 
Lucian-Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr.  2_ d953 9  din ,?,(2 .0..r.   2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind:  atribuirea de denumire unei străzi din Municipiul Tecuci.  

In conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr. 63 din 29.08.2002, art.2 lit d, 
Consiliile locale, prin hotărâre, atribuie denumiri pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, 
străzi, staţii ale mijloacelor de transport 1n comun, precum şi pentru obiective şi 
instituţii de interes local aflate in subordinea lor. 

Strada ce urmează a primi denumire este situată 1n sudul municipiului Tecuci, 1n 
zona Industrială„ face legătura intre strada 1 Decembrie 1918 şi depozitele pentru 
comerţ cu ridicata (Galgross), fiind delimitată la sud de fosta intreprindere ICM, şi are 
o lungime de 360 m. 

Având 1n vedere cele de mai sus considerăm că proiectul de hotărâre Indeplineşte 
condiţiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU 
ing. Lucilm Gradea 


