
                                                                                                                         
                                                 R O M Â N I A 

                                                                                         JUDEŢUL BRAŞOV 

                        PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE 

Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

          www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 

              HOTARAREA            Nr.    62                                                    Data: 23.05.2013 

 

HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

privind aprobarea atribuirii de denumiri unor strazi din Municipiul Sacele 

 

Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de 23.05.2013. 

Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism 

si Amenajarea Teritoriului , înregistrat cu nr. 11071/02.04.2013, prin care s-a propus aprobarea atribuirii 

urmatoarelor denumiri de strazi: 

- Strada Marte (la nord) si Strada Terra (la sud), strazi paralele situate intre strazile Mercur si Constelatiei 

conform plan de situatie anexat  

- Soseaua Tarlungeni (artera existenta DJ 103A), conform plan de situatie anexat 

- Strada Planetelor (portiune din DE 161), conform plan de situatie anexat  

- Strada Galaxiei (portiune din DE 164), conform plan de situatie anexat 

- Strada Zenitului (strada intre DE 161 si DE 164), conform plan de situatie anexat 

- Strada Trifoiului (intre DJ 103 B si DE 146), conform plan de situatie anexat 

- Strada Lucernei - strada situata intre DE 146 si DE 149 perpendiculara pe DJ 103B Sacele-Tarlungeni, 

conform plan de situatie anexat 

- Strada Rozelor – strada paralela cu strada Campului si perpendiculara pe DE 161 conform plan de situatie 

anexat 

- Strada Macesului- strada paralela cu strada Campului si perpendiculara pe DE 161 conform plan de situatie 

anexat 

- Strada Gorganului -strada perpendiculara pe strada Campului (portiune din DE 161) conform plan de 

situatie anexat 

- Strada Agronomiei strada perpendiculara pe strada Campului (portiune din DE 164) conform plan de 

situatie anexat 

- Strada Paducelului si Strada Catinei - strazi perpendiculare pe DE 164, conform plan de situatie anexat 

- Strada Socului - strada perpendiculara pe DE 164, conform plan de situatie anexat 

- Strada Macului -strada perpendiculara pe strada Campului (portiune din DE 177) conform plan de situatie 

anexat 

- Strada Terasei - strada situata intre strada Tarlungului la nord si strada Subobrej la sud. 

- Strada Muntele Rosu - intre Strada Ciucas si Strada IC Bratianu 

- Aleea Branduselor – artera nordica a strazii Branduselor 

- Strada Iernii – intre strada Campului si strada Anotimpurilor 

- Strada Privighetorii – strada situata intre DE 295/1/55 si DE 295/1/54, conform plan de situatie anexat 

- Strada  Muntele Tesla - intre DE 246 si paraul Darbav, conform plan de situatie anexat 

- Strada Postavarului - intre strada Ciucas si strada IC Bratianu, conform plan de situatie anexat 

- Strada Florilor - De la DE 139 spre Viitorului conform plan de situatie anexat 

- Strada Baciului - strada situata in spatele hotelului Ramada, perpendiculara pe strada Noua, conform plan 

de situatie anexat 

- Strada Pastorului - strada perpendiculara pe strada Noua, in apropierea intersectiei cu strada Bolnoc, 

conform plan de situatie anexat 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Avand in vedere avizul nr. 4 din 19.03.2013 al Comisiei de Atribuire sau Schimbare de Denumiri din 

cadrul Institutiei Prefectului a judetului Brasov 

  

 



 

Vazand prevederile art. 2, lit. d din O.G. 63/2002  privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. d, alin. 9 si al art. 45 din Legea 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si complementarile ulterioare, 

 

                                                         H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

  Art. 1.  Se aproba atribuirea urmatoarelor denumiri de strazi : 

- Strada Marte (la nord) si Strada Terra (la sud), strazi paralele situate intre strazile Mercur si Constelatiei 

conform plan de situatie anexat  

- Soseaua Tarlungeni (artera existenta DJ 103A), conform plan de situatie anexat 

- Strada Planetelor (portiune din DE 161), conform plan de situatie anexat  

- Strada Galaxiei (portiune din DE 164), conform plan de situatie anexat 

- Strada Zenitului (strada intre DE 161 si DE 164), conform plan de situatie anexat 

- Strada Trifoiului (intre DJ 103 B si DE 146), conform plan de situatie anexat 

- Strada Lucernei - strada situata intre DE 146 si DE 149 perpendiculara pe DJ 103B Sacele-Tarlungeni, 

conform plan de situatie anexat 

- Strada Rozelor – strada paralela cu strada Campului si perpendiculara pe DE 161 conform plan de situatie 

anexat 

- Strada Macesului- strada paralela cu strada Campului si perpendiculara pe DE 161 conform plan de situatie 

anexat 

- Strada Gorganului -strada perpendiculara pe strada Campului (portiune din DE 161) conform plan de 

situatie anexat 

- Strada Agronomiei strada perpendiculara pe strada Campului (portiune din DE 164) conform plan de 

situatie anexat 

- Strada Paducelului si Strada Catinei - strazi perpendiculare pe DE 164, conform plan de situatie anexat 

- Strada Socului - strada perpendiculara pe DE 164, conform plan de situatie anexat 

- Strada Macului -strada perpendiculara pe strada Campului (portiune din DE 177) conform plan de situatie 

anexat 

- Strada Terasei - strada situata intre strada Tarlungului la nord si strada Subobrej la sud. 

- Strada Muntele Rosu - intre Strada Ciucas si Strada IC Bratianu 

- Aleea Branduselor – artera nordica a strazii Branduselor 

- Strada Iernii – intre strada Campului si strada Anotimpurilor 

- Strada Privighetorii – strada situata intre DE 295/1/55 si DE 295/1/54, conform plan de situatie anexat 

- Strada  Muntele Tesla - intre DE 246 si paraul Darbav, conform plan de situatie anexat 

- Strada Postavarului - intre strada Ciucas si strada IC Bratianu, conform plan de situatie anexat 

- Strada Florilor - De la DE 139 spre Viitorului conform plan de situatie anexat 

- Strada Baciului - strada situata in spatele hotelului Ramada, perpendiculara pe strada Noua, conform plan 

de situatie anexat 

- Strada Pastorului - strada perpendiculara pe strada Noua, in apropierea intersectiei cu strada Bolnoc, 

conform plan de situatie anexat 

Art. 2.  Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT  

                CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

ING. VOICESCU NICOLETA TEONIA                                                CJ. ANDRONIC MARIA  

 

 

Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  6  ex 

Hotararea a fost adoptata:  cu 11 voturi pentru si 8 voturi abtinere 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 

 

 



 

  

- 1 ex. Institutia Prefectului Judetului Brasov 

- 1 ex. Dosar colectie 

- 1 ex. Dosar sedinta 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Birou Autoritate Tutelara  

- 1 ex. Serv. Urbanism, Amenajare teritoriu 

 


