
                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                                                                                                                                                    
                                                                                             PROIECT 

 
 

    HOTĂRÂREA NR.______ 
privind schimbarea parțială a denumirii bd.Știrbei Vodă, în bd.Ilie Balaci, 

tronsonul străzii, cuprins între intersecția cu bd.1 Mai și intersecția cu str.Bucovăț 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.11.2018. 

Având în vedere expunerea de motive nr.190262/2018, rapoartele nr.190351/2018 
al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, nr.172327/2018 al Direcției de 
Evidență a Persoanelor, nr.172327/2018 al Direcției de Evidență a Persoanelor și 
nr.190379/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune schimbarea parțială a denumirii bd.Știrbei Vodă, în 
bd.Ilie Balaci, tronsonul străzii, cuprins între intersecția cu bd.1 Mai și intersecția cu 
str.Bucovăț;      

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr.76/2007, modificată și 
completată şi HotărârII Guvernului nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, modificată şi completată şi 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 
şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr.290/2005;  

 Potrivit avizului Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Dolj nr.14/2018; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.d, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 

art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1. Se aprobă schimbarea parțială a denumirii bd.Știrbei Vodă, în bd.Ilie Balaci, pe 

tronsonul străzii, cuprins între intersecţia cu bd.1 Mai şi intersecţia cu strada 
Bucovăţ. 

  Art.2. Cheltuielile pentru producerea şi eliberarea actelor de identitate, necesare a fi 
schimbate, ca urmare a modificării denumirii aprobate la art.1, vor fi suportate de 
la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova.  

  Art.3. Se aprobă scutirea de la plata taxelor aferente eliberării certificatelor de 
nomenclatură stradală, inclusiv cele în regim de urgenţă, pentru imobilele ale 
căror adrese se vor modifica potrivit schimbării denumirii aprobate la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

   
 



                                       

 
  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.197/2010 şi nr.147/1999 referitoare 
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 
Direcția de Evidență a Persoanelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 

                 INIȚIATOR, AVIZAT, 
 PRIMAR, SECRETAR, 

                    Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 
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EXPUNERE DE MOTIVE  
privind inaintarea spre aprobare in Consiliul Local a propunerii pentru 

schimbarea partială a denumirii bulevardului Știrbei Vodă 
în bulevardul ILIE BALACI 

 
 
 

        În semn de recunoaștere a meritelor deosebite și a ceea ce a însemnat Ilie Balaci pentru 
fotbalul craiovean, a fost intocmita documentatia pentru schimbarea partiala a denumirii 
bulevardului Știrbei Vodă în bulevardul ILIE BALACI, pe tronsonul străzii, cuprins între 
interescția cu bd. 1 Mai și intersecția cu strada Bucovăț, având în vedere  faptul ca bulevardul 
Știrbei Vodă este legat de locația stadionului Ion Oblemenco, pe care Craiova Maxima a obținut 
cele mai mari performanțe sportive și pe care ieșeau să sarbatorească, după fiecare meci. 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  PRIMAR,           Arhitect sef,  
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RAPORT 
 

Privind schimbarea partială a denumirii bulevardului Știrbei Vodă 
în bulevardul ILIE BALACI 

 
 
 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE: 
 Ilie Balaci este considerat de mulți unul dintre cei mai buni fotbaliști români și cel mai mare 
jucător care a evoluat la Universitatea Craiova. Dovadă stau cele două trofee de cel mai bun jucător 
român, obținute de Ilie Balaci in 1981 și 1982. 
 Bulevardul Știrbei Vodă este legat de locația stadionului Ion Oblemenco, pe care Craiova 
Maxima a obținut cele mai mari performanțe sportive. Nu există locuitor al Craiovei care să nu 
asocieze bulevardul Știrbei Vodă cu performanțele fotbalistice ale Universitații Craiova și ale lui Ilie 
Balaci. Pe această arteră Ilie Balaci și restul lotului Craiovei Maxima ieșeau să sarbatorească, după 
fiecare meci, marile performanțe, iar aici putem aminti semifinalele Cupei UEFA, Sferturile de 
finală ale  cupelor, meciurile cu Fiorentina, Bordeaux sau Kaiserslautern. În toate aceste meciuri, 
căpitanul echipei, Ilie Balaci, a avut un rol covârșitor, astfel încât, mii de suporteri asociază și acum 
echipa și stadionul cu Universitatea Craiova și Ilie Balaci, la fel cum în trecut parcurgeau 
bulevardul Știrbei Vodă scandând numele lui Ilie Balaci. 
 Cariera de fotbalist s-a întins pe o durata de 15 ani. Este jucătorul care a debutat în fotbal cu 
un trofeu, câștigat în primul an. A fost atât de iubit în Craiova, încăt suporterii așteptau în stradă 
ieșirea lui de la antrenamente doar pentru a-l saluta. Mii de oameni mărșaluiau pe bulevard după 
meciurile memorabile în care cel poreclit cu atâta afecțiune "Minunea Blondă" evolua. Balaci a 
jucat în cele mai importante meciuri ale Universității Craiova și a fost la un pas să ajungă în finala 
Cupei UEFA. Alături de Știința a jucat prima semifinală de cupă europeană a unei formații 
românești. 
 Alături de Ilie Balaci, Craiova a câștigat recunoașterea internațională, in anii '80 nefiind ziar 
sportiv din Europa care să nu amintească de performanțele echipei al cărei căpitan era. 
 Ca fotbalist, Ilie Balaci a disputat 347 de partide în Divizia A, marcând 84 de goluri. A 
adunat 69 de selecții in echipa naționala a României, marcând 8 goluri și contribuind decisiv la 
victoriile naționalei. A fost desemnat de doua ori fotbalistul numărul 1 din campionatul României. 
 În semn de recunoaștere a meritelor deosebite și a ceea ce a însemnat Ilie Balaci pentru 
fotbalul craiovean, Municipiul Craiova i-a conferit, în anul 2002, titlul de Cetațean de Onoare. 
 
 



 SITUATIA EXISTENTA 
 Bulevardul Știrbei Vodă se află situat în partea de vest a Municipiului Craiova, constituind o 
arteră majoră de circulație ce leagă zona centrală și istorică a Craiovei de zona rezidențială a 
cartierului 1 Mai, zona rezidențială Catargiu, zonele de agrement și sport. Traseul bulevardului se 
desfășoara între intersecția cu Calea Unirii, la est și intersecția cu strada Bucovăț, la vest. Pe această 
direcție, bulevardul Știrbei Vodă se intersectează cu următoarele străzi: Năvodari, Matei Basarab, 
Gheorghe Doja, Câmpia Islaz, bd. 1 Mai, Bibescu, Erou Valentin Leoveanu, Rîului, Leandrului, 
Bărbătești, Padeșului, Siretului, Țărăncuței, Deltei, Preajba, Sinaia, Drobeta, Roznov, sadu, Bicaz, 
Drumul Fabricii, Almășului, Muntenia, Bucovăț. În prezent, numerotarea factorială a proprietăților 
pornește de la intersecția cu Calea Unirii în ordine crescătoare spre vest, numerele pare fiind alocate 
proprietaților de pe latura nordică a bulevardului și numerele impare celor de pe latura sudică. 
 De-a lungul bulevardului există principala zonă cu funcțiune sportivă a municipiului, 
constituită din Sala Polivalentă, Stadionul Ion Oblemenco, viitorul Stadion de Atletism și baza de 
antrenament și recuperare Lunca Jiului. Bulevardul conduce la zona de agrement constituită de 
Parcul Tineretului, în parte de vest a orașului. 
 Pe tronsonul bulevardului cuprins între intersecția cu Calea Unirii si intersecțiile cu strazile 
Câmpia Islaz și Gheorghe Doja se găsesc o serie de clădiri reprezentative, între care monumentele 
istorice: Casa Eskenazy – bd. Știrbei Vodă, nr.1; Casa Mărăscu – bd. Știrbei Vodă, nr.3;  Casa 
Gheorghe Chițu – bd.  Știrbei Vodă, nr.4. În aceeași zonă se află amplasat Colegiul Național Frații 
Buzești – bd.  Știrbei Vodă, nr.5 și Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova – bd. Știrbei Vodă, nr.6. 
 Pe tronsonul bulevardului cuprins între intersecția cu str. Matei Basarab si intersecția cu bd. 
1 Mai se găsesc o serie de cladiri cu funcțiuni din domeniul serviciilor precum și Stadionul 
Tineretului. După intersecția cu bd. 1 Mai, pe partea sudică a bulevardului Știrbei vodă există zona 
de locuințe colective cu regim mare de înalțime, compusă dintr-un ansamblu de 8 imobile, 5 cu 
front la bulevard și alte trei în incintă. În continuarea acestui tronson de locuințe colective urmează 
zona rezidențiala constând in locuințe individuale, cu regim mic de înalțime, amplasate pe 
proprietați private. In ambele zone rezidențiale adiacente bulevardului Știrbei Vodă, atât cea de 
locuințe colective căt și cea de locuințe individuale, există spații si/sau construcții proprietate 
privata a persoanelor fizice și/sau juridice, cu funcțiuni din domeniul serviciilor complementare 
locuirii. 
 In prezent, arondate factorial bulevardului Știrbei Vodă, există un număr de 72 de proprietăți 
private, pe latura de nord, respectiv 88 de proprietăți private pe partea de sud, in regim individual 
sau de condominiu. 
 
 
 SITUAȚIA PROPUSĂ 
 Se propune modificarea denumirii tronsonului din actualul bulevard Știrbei Vodă, cuprins 
între intersecția cu bd. 1 Mai și intersecția cu str.Bucovat în bulevardul Ilie Balaci. 
 Ca urmare a schimbării parțiale a denumirii bulevardului Știrbei Vodă în bulevardul Ilie 
Balaci, atât proprietățile private cât și imobilele terenuri și/sau construcții aflate în proprietate 
publică, situate pe tronsonul de strada ce iși schimbă denumirea vor suferi modificări ale adreselor. 
 Pentru facilitarea procesului de modificare a adreselor, Primăria Municipiului Craiova, prin 
compartimentul de specialitate – Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Serviciul 
Urbanism și Nomenclatură Urbană propune aprobarea scutirii de la achitarea taxei aferente 
eliberării certificatelor de nomenclatură stradală pentru toți proprietarii, persoane fizice și juridice 
din zona vizată. Scutirea de la achitarea taxei pentru emiterea certificatelor de nomenclatură stradală 
se va aplica inclusiv în cazul solicitării de emitere a acestor documente în regim de urgență. 
 Se estimează numarul de proprietăți ce vor necesita emiterea de noi certificate de 
nomenclatură stradală, ca urmare a modificării denumirii  bulevardului Știrbei Vodă în bulevardul 
Ilie Balaci ca fiind cuprins între 420 și 440 (variabila derivă din posibilitatea existenței unor 
dezmembrăminte ale dreptului de proprietate în cazul imobilelor sau a unor părți de imobile cu 
funcțiuni comerciale sau de servicii), dintre care 412 reprezintă apartamente situate în imobilele 



fucționând în regim de condominiu. 
 
 Proiectul de hotarare a fost avizat favorabil de catre Comisia de Atribuire de Denumiri a 
Judetului Dolj, cu avizul nr.14/2018. 
 Având în vedere cele de mai sus 
  PROPUNEM: 
 
 Schimbarea partiala a denumirii bulevardului Știrbei Vodă în bulevardul ILIE BALACI, pe 
tronsonul străzii, cuprins între interescția cu bd. 1 Mai și intersecția cu strada Bucovăț, 
  Modificarea corespunzătoare a HCL nr.197/27.05.2010 privind modificarea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin HG nr. 141/2008, 
 Aprobarea scutirii de la plata taxelor aferente eliberării certificatelor de nomenclatură 
stradală, inclusiv cele în regim de urgența pentru imobilele ale căror adrese se vor modifica în urma 
schimbării denumirii bulevardului Știrbei Voda în bulevardul Ilie Balaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 Temeiul juridic: Ordonanța de Guvern nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, modificată și completată de Legea nr.76/2007 și Legea nr.215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. 
  
 
 
  
 
 
       Arhitect sef,      Sef serviciu,  
  Gabriela Miereanu            Stela Mihaela Ene 
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