ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
31.03.2015
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare si
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectură din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
Văzand Referat nr.5599/02.03.2015 al Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Hotărarea si Avizul favorabil nr.1/25.03.2015 al Comisiei de Atribuire de Hotărari Caraș-Severin
Văzând prevederile art.2 si art.3,alin1 si art.5 din O.G. nr.63/2002 privind atrbuirea sau
schimbarea de denumiri cu modificarile ulterioare,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. (c) şi alin.5) lit.(d) art. 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii unor străzi și tronsoane de străzi din municipiul
Caransebeș și acordarea următoarelor denumiri, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta
hotărare:
• Str.Episcopiei devine str.Nicolae Corneanu
• Str.Godeanu devine str. Corneliu Baba
• Str.Zlagnei (tronsonul între str. Calea Severinului si varianta ocolitoare a
municipiului Caransebeș - D.N. 6, complex zootehnic) devine str.Sfânta Elisabeta.
• Tronson din str.Zlagnei (porțiune din str.Sfânta Elisabeta pana la intersec ția D.C. 12
cu centura de ocolire a Caransebeșului) devine str. Retezat.
• Tronson din str. Calea Severinului( de la cruce pâna la pârâul Zlăgnița) devine
str.Godeanu.
• Str.Fundătura C.F.R. devine str.Semenic.
• Str.Fundătura Timișului devine str.Timișului.
• Tronson din str.Ardealului (locuințe Briac) devine str.Vârful Baicu.
• Tronson din str.Grădinilor (în fața spitalului) devine str.Piața 21 Decembrie 1989.
• Tronson din str.Muntele Mic (la Uzina de apă) devine str.Bistra.
• Tronson din str.Calea Severinului (de la balastiera pâna în str.Cernei) devine
str.Vârful Petreanu.
• Tronson din str.Ardealului pâna în strada Pipirigul Mare devine str.Aleea
Aviatorilor.
• Tronson din Intersecția str.Pipirigul Mare - strada Aleea Aviatorilor pâna în zona
fostei haldine - str.Salcâmilor.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Caransebeş
prin Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului.
Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2),
art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, la:
• Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
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Primarul municipiului Caransebeş;
Biroul Audit Intern;
Direcţia Economică;
Serviciul Public Poliția Locală;
Direcția Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
Directia Administratie Locala;
Compartimentul Impozite si Taxe;
Compatimentul Autorizări,Control Comercial;
Poliția municipiului Caransebeș;
Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor;
Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența
Persoanelor Caraș-Severin;
S.C. Aquacaras S.A. Caransebeș;
S.C. Transal Urbis S.R.L.;
Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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