
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
 
 PROIECT DE HOTĂRARE 

 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Bacau  
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
Având în vedere 

•  Prevederile O.G.nr.63/2002, art.2lit.”d” privind atribuirea sau schimbarea 
de denumiri; 

•  Prevederile O.U.G.nr.97/2005 , art.40(1) privind evidenţa , domiciliul , 
resedinţa si actele de identitate ale cetaţenilor români; 

•  Adresa nr.42605/14.07.2008 din partea Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenta a Persoanelor- 

•  Adresa nr.44178/4.08.2008 din partea Arhivelor Nationale-Directia 
Judeteana Bacau  

•  Adresa nr.24296/11.02.2009 primita din partea Comisiei de Atribuire 
Denumiri a judetului Bacau 

•  Referatul nr.5057/14.05.2009 al Direcţiei de Drumuri Publice, Serviciul 
Retele si Iluminat Public 

•  Acordul nr.5417/22.05.2009 al Comisiei tehnice de lucru municipala 
pentru demararea atribuirii sau schimbarii de denumiri a unor strazi din 
municipiul Bacau 

•  Adresa nr.36758/15.06.2009 primita din partea Comisiei de Atribuire 
Denumiri a judetului Bacau 

•  Prevederile art.47 si art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale , republicata; 

•  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău 
În baza dispoziţiilor art. 36 (2) lit.”c”,alin.(5) lit.”d” şi ale art. 45 (1) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată,ulterior 
modificată. 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1.- Se aprobă actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Bacau, 
conform anexei nr.1 care face parte din prezenta hotarare. 
 
Art.2.- Se vor scuti de la plata cheltuielilor ocazionate de preschimbarea actelor 
de identitate cetatenii care locuiesc pe strazile a caror denumiri au suferit 
modificari  cu ocazia actualizarii Nomenclatorului stradal. 
 
Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată la Directia Drumuri Publice, 
Serviciul Reţele şi Iluminat Public , Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Bacău, 



Poliţia Municipiului Bacau, Biroul Judetean de Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenta Persoanelor Bacau, Direcţia Judeţeană de Poştă Bacău, 
Romtelecom Bacău, E-ON Moldova Furnizare S.A., E-ON Gaz S.A., Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Bacău, 
Directia Juridica si Administratie Locala, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Impozite 
şi Taxe Locale, Biroul Urbanism, Biroul Autorizatii in Constructii , 
Compartimentul Cadastru ,Biroul de Stare Civilă Bacău si Poliţia Primăriei 
Municipiului Bacău. 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                              ING. ROMEO STAVARACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 
 
         EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind actualizarea Nomenclatorului stradal al 
municipiului Bacau  

 
 

Se motiveaza actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Bacau 
datorita multor adrese eronate existente in diferite documente ale cetatenilor din 
municipiul Bacau (acte de proprietate, carti de identitate etc.) cauzate de greselile 
de ortografie, prescurtari si inversari ale numelor si prenumelor. (Exemple : 
str.Bogdan Voevod in loc de str.Bogdan Voievod, str.Cpt.Ernest Tartescu in loc 
de str.Capitan Ernest Tartescu , str. Luca Ion in loc de str.Ion Luca etc.) 

In acelasi timp este necesara si o actualizare al denumirilor de strazi ,in 
baza de date a Serviciului de Evidenta a Persoanelor prilej cu care s-ar corecta 
aceste situatii mentionate mai sus. 
 Actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului a fost votata in 
Comisia Municipala pentru demararea unor denumiri sau schimbari de denumiri. 

                 Faţă de cele expuse mai sus vă rugăm să adoptaţi proiectul de hotărâre. 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
                                ING.ROMEO STAVARACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
DIRECTIA DRUMURI PUBLICE 
SERVICIUL RETELE SI ILUMINAT PUBLIC 
 
 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotarare privind actualizarea Nomenclatorului 
stradal al municipiului Bacau 

 
 
 

Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru cartiere si strazi se face de 
catre consiliile locale prin adoptarea hotararilor de consiliu local conform 
prevederilor O.G. nr.63/2002 ,art.2 lit « d » . 

Actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Bacau este necesara 
deoarece exista cetateni din municipiul Bacau care detin documente ( acte de 
proprietate, carti de identitate etc.) cu adrese eronate cauzate de greselile de 
ortografie, prescurtari si inversari ale numelor si prenumelor. (Exemple : 
str.Bogdan Voevod in loc de str.Bogdan Voievod, str.Cpt.Ernest Tartescu in loc 
de str.Capitan Ernest Tartescu , str. Luca Ion in loc de str.Ion Luca etc.) 

In acelasi timp este necesara si o actualizare al denumirilor de strazi ,in 
baza de date a Serviciului de Evidenta a Persoanelor prilej cu care s-ar corecta 
aceste situatii mentionate mai sus. 
 Precizam ca in conformitate cu O.U.G. nr.97/2005,art.40 (1) «  in situatia 
in care se schimba denumirea strazilor sau se renumeroteaza imobilele , 
cheltuielile pentru schimbarea cartii de identitate si a celorlalte documente 
prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suporta din bugetele unitatilor 
administrativ- teritoriale . » 
          Actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului a fost votata in 
Comisia Municipala pentru demararea unor denumiri sau schimbari de denumiri. 
          Avizam favorabil proiectul de hotarare. 
 
 

 
                   VICEPRIMAR                DIRECTOR EXECUTIV 
        ING.DRAGOS LUCHIAN `   ING.FLORIN MATEUTA 

 
 
 

SEF SERVICIU 
ING. TOADER OTETEA 

 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU      
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU                       
DIRECTIA DRUMURI PUBLICE 
SERVICIUL RETELE SI ILUMINAT PUBLIC 
NR. 5057 / 14.05.2009 
 
 
      REFERAT 
 
 
 In conformitate cu O.G.nr.63/2002 art.2,lit(d) , atribuirea sau schimbarea 
de denumiri pentru parcuri,piete,oboare,cartiere,strazi,statii ale mijloacelor de 
transport in comun,precum si pentru obiective si institutii de interes local se face 
de catre consiliile locale. 
 Avand in vedere: 

•  adresele primite din partea Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor din municipiul Bacau prin care suntem informati 
de existenta unor neconcordante care se gasesc in nomenclatorul din 
sistemul informatic de evidenta a persoanelor cu privire la denumirea 
unor strazi de pe raza municipiului Bacau; 

•  adresa primita din partea Arhivelor Nationale –Directia Judeteana Bacau 
cu privire la identificarea corecta a denumirii strazilor ,in sensul ca aceste 
denumiri trebuie date fara prescurtari, in forma ortografica acceptata de 
regulile Academiei Romane,cu respectarea ortografierii corecte a numelor 
de personalitati si , acolo unde este cazul, cu precizarea calitatii 
(capitan,mitropolit,poet,etc); 

•  adresa nr.24296/11.02.2009 primita din partea Comisiei de Atribuire 
Denumiri a judetului Bacau, care precizeaza formele corecte ale 
denumirilor de strada din punct de vedere gramatical; 

•  cererile cetatenilor prin care se solicita rectificarea unor adrese din 
diferite documente pe care le detin (carti de identitate, acte de proprietate, 
documentatii cadastrale) , 

se impune corectarea si validarea Nomenclatorului stradal al municipiului 
Bacau. 

Corectarea Nomenclatorului stradal al municipiului este necesara deoarece 
exista cetateni din municipiul Bacau care detin documente ( acte de proprietate, 
carti de identitate etc.) cu adrese eronate cauzate de greselile de ortografie, 
prescurtari si inversari ale numelor si prenumelor. (Exemple : str.Bogdan 
Voevod in loc de str.Bogdan Voievod, str.Cpt.Ernest Tartescu in loc de 
str.Capitan Ernest Tartescu , str. Luca Ion in loc de str.Ion Luca etc.) 
 Pentru solutionarea acestui aspect, Directia Drumuri Publice si Serviciul 
Retele si Iluminat Public reprezentate prin ing.Florin Mateuta ,respectiv 
ing.Toader Otetea, propun emiterea unei Hotarari al Consiliului Local prin care 
sa se valideze Nomenclatorul stradal al municipiului Bacau intr-o forma 
oficiala.(anexa nr.1) 



 Precizam ca in conformitate cu O.U.G. nr.97/2005,art.40 (1) «  in situatia 
in care se schimba denumirea strazilor sau se renumeroteaza imobilele , 
cheltuielile pentru schimbarea cartii de identitate si a celorlalte documente 
prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suporta din bugetele unitatilor 
administrativ- teritoriale . » 
 Numarul aproximativ de persoane afectate de aceasta corectare este de 20 
300  pentru care preschimbarea actelor de identitate se face gratuit fara 
perceperea taxei de 8 lei/persoana. 

 
 
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,     SEF SERVICIU, 
ING.FLORIN MATEUTA                     ING.TOADER OTETEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


