
                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                          
           PROIECT 

 
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind atribuirea de denumire unei străzi din municipiul Craiova 

 
      

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.09.2022. 

Având în vedere referatul de aprobare nr.165479/2022, raportul nr.165484/2022 
întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și raportul de avizare 
nr.165494/2022 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrtiv prin care se propune atribuirea de denumire unei străzi din municipiul 
Craiova;      

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr.76/2007, modificată şi 
completată şi  ale Hotărârii Guvernului nr.777/2016 privind structura, organizarea şi 
funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale; 

 În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.d, art.139 alin.3 lit.e, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
  Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii “Podgoriţa”, străzii din municipiul Craiova 

cuprinsă între bulevardul “Nicolae Romanescu” şi intersecţia cu prelungirea 
străzii “Fântâna Popova”, identificată în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
Lia – Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      
Direcţia Urbanism şi amenjarea teritoriului          
Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană      

Nr. ______ / __________ 2022      

                 

  

REFERAT DE APROBARE 
 a proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii de stradă  

 
 
 

 Având în vedere: 
- adresa nr.134984, prin care Ambasada României în Muntenegru propune analizarea 

posibilităţii adoptării unei decizii privind re/denumire unei străzi din Craiova cu 
numele Podgoriţa. 

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.63/2002, modificată şi completată de 
Legea nr. 76/2007, coroborat cu Hotărârea de guvern nr.777/2016 si art.129 alin (6), lit. d din 
si art. 196 alin (1) lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.246/2019, propunem promovarea pe 
ordinea de zi a şedinţei din data de 29.09.2022, a proiectului de hotărâre privind 
atribuirea denumirii Podgoriţa, unei străzi nou create în ţesutul urban al Municipiului 
Craiova. 
 

PRIMAR, 
Lia Olguţa VASILESCU 

 

 

 

 
Pt. ARHITECT ŞEF, Pt. ŞEF SERVICIU, 

Elena Mădălina STĂNICĂ Ştefan FLORESCU 
 
 
 

 Întocmit, 
 Consilier Elena Daniela ROŞU 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      
Direcţia Urbanism şi amenjarea teritoriului          
Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană      

Nr. ______ / __________ 2022      

                  

RAPORT DE SPECIALITATE 
 Privind atribuirea denumirii de strada Podgoriţa 

 
  

 Municipiul Craiova, a devenit pe parcursul anilor, întru standard cultural ridicat la nivel 
internaţional, arhitectul contruirii unor relatii bilaterale în o serie de domenii de colaborare cu 
municipalitatea Podgoriţa (administrativ Muntenegru împărţit în 24 de municipii/obştine). 
Relația bilaterală a înregistrat o dinamizare mai mare după 2013, atât pe palierul politic, cât 
și în diverse alte domenii, inclusiv la nivel de experți. În istoria noastră recentă, România a 
recunoscut Muntenegru la 13 iunie 2006. Relațiile diplomatice au fost stabilite la 9 august 
2006, prin semnarea, la Podgorița, de către Consulul general al României și primul adjunct al 
ministrului de externe muntenegrean, a Comunicatului comun privind stabilirea relațiilor 
diplomatice la nivel de ambasadă. 

Între Guvernul României și Guvernul Muntenegrului a fost încheiat un Memorandum 
de înțelegere privind cooperarea în domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile, 
semnat la București la 8 februarie 2013 și intrat în vigoare la 11 iulie 2013. Alte astfel de 
documente în varii domenii sunt în diferite stadii de negociere. În crearea acestui proiect de 
colaborare şi de anvergură europeană cu oraşele din Europa centrală şi de sud-est şi în 
condiţiile în care la Craiova se află singurul Consulat onorific al Muntenegrului în România, 
apreciem că muncipiul Craiova prezintă multiple avantaje pentru consolidarea relaţiilor de 
parteneriat cu oraşe similare din Muntenegru. 

Având în vedere contribuiţia de necontestat la păstrarea unui standard cultural ridicat şi  
pentru întărirea capacităţii administrative al Craiovei şi Olteniei, Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului – Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană propune spre aprobare 
atribuirea de denumire unei străzi nou creată în ţesutul urban. 

Fată de cele precizate mai sus propunem: 
Propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova atribuirea 

denumirii: Podgoriţa, pentru strada cuprinsă între : Bulevardul Nicolae Romanescu şi 
întersecţia cu prelungirea străzii Fîntîna Popova, identificată în anexa nr.1 la prezentul 
raport. 
 
Temeiul legal: Ordonanţei de Guvern nr.63/2002, modificată şi completată de Legea nr. 
76/2007, coroborat cu Hotărârea de guvern nr.777/2016 si art.129 alin (6), lit. d din si art. 196 
alin (1) lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019, privind Codul administrativ, Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.246/2019. 



 
 
Pt. ARHITECT ŞEF, PT. ŞEF SERVICIU, 
Elena Mădălina STĂNICĂ 
Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea şi legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Dată: 
Semnătură: 

Ştefan FLORESCU 
Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea şi legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Dată: 
Semnătură: 

 
 
 
 

 

 Întocmit, 
 Consilier Elena Daniela ROŞU 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Dată: 
Semnătură: 
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