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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea atribuirii de denumiri unor strazi din Municipiul Sacele 

 
Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ___________ în data de              
_________.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 
 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, 

  
REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA: ………................. 



Cod F:01 

In temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, al. 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. 
 
 
        I N I Ţ I A T O R                                                                                                VIZAT  PENTRU  LEGALIATE 
     PRIMARUL  MUNICIPIULUI                          SECRETARUL        
      
Ec.  NISTOR  RADU  FLOREA                                                            Cj.  ANDRONIC  MARIA  
 
 
 
Vizat Consilier juridic: DASCALU BIANCA ______________ 
Red.: ing.Vanasila Alina 


