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EXPUNERE DE MOTIVE, 
privind scoaterea din Nomenclatorul Stradal al municipiului Bacau a unui numar de strazi 

desfiintate 
 

 
 Se propune schimbarea scoaterea din Nomenclatorul Stradal a unui nu 
mar de 9 strazi,dupa cum urmeaza: 

• Str.Amurgului- a fost situata in zona Pietii Centrale, cu o lungime de 144 m si o latime 
de 6 m, era situata intre strada Pietii si strada 9 Mai ;a fost desfiintata prin construirea 
Pietei Centrale Agroalimentare Bacau. 

• Str.Dobrogei –a fost situata in zona Pietei Centrale Agroalimentare,cu o lungime de 
184 m lungime si 6 m latime, era situata intre str.Ana Ipatescu si str.Popa Sapca. 

• Fundatura Parau – a fost situata in zona Vadul Bistritei ,cu o lungime de 100 m si 5 m 
latime, incepea din strada Vadul Bistritei si se infunda in paraul Barnat. 

• Strada.Zorilor –a fost situata in zona Bistrita Lac, cu o lungime de 200 m si o latime 
de 5 m, era situata intre strada Dr.Aroneanu actuala str.Alexandru cel Bun si 
str.Florilor. 

• Strada Ocolul Nou – a fost situata in zona Mioritei ,incepea din strada Vasile Roaita 
care si-a schimbat denumirea in strada 22 Decembrie si se termina in paraul Barnat. 

• Strada Libertatii –a fost situata in zona Centrala a municipiului, cuprinsa intre 
str.Nicolae Balcescu si strada Mihai Viteazu,avea o lungime de 113 m si o latime de 8 
m ; a fost desfiintata prin amenajarea parcarii de la hotelul Moldova. 

• Strada 4 August –a fost situata in zona Centrala a municipiului (Parcul Trandafirilor) 
intre actuala strada Nicolae Balcescu si fosta strada Libertatii care si aceasta s-a 
desfiintat. 

• Strada Ecoului –a fost situata in zona Bistrita Lac, cu o lungime de 70 m si 5 m latime 
incepea din strada Dr.Aroneanu ,actuala str.Alexandru cel Bun si se termina in strada 
Livezilor,desfiintata prin constructii de blocuri. 

• Strada Berariei – a fost situata in zona Stefan cel Mare ,cu o lungime de 925 m si 11 m 
latime incepea din strada Stefan cel Mare si se termina in strada Ocolul Nou,care s-a 
desfiintat prin amplasarea blocurilor. 

 
     Desfiintarea acestor strazi s-a petrecut inainte de revolutia din decembrie 1989,prin 
demolarile facute si constructia de blocuri si alte obiective social –economice. 

 
          Fata de cele expuse mai sus, rugam domnii consilieri locali sa aprobe proiectul de 
hotarâre în forma prezentata. 
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PROIECT DE HOTARÂRE 
 

 
privind scoaterea din Nomenclatorul Stradal al municipiului Bacau a unui numar de strazi 

desfiintate 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 
Având în vedere 

• Referatul nr.17656/05.05.2006 al Directiei de Drumuri Publice; 
• Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacau. 
În baza dispozitiilor art. 38(3), si ale art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTARASTE 
 
Art.1. Se aproba scoaterea din Nomenclatorul Stradal al municipiului Bacau a unui numar de 
9 strazi,dupa cum urmeaza: 

• Str.Amurgului-a fost situata in zona Pietii Centrale, cu o lungime de 144 m si o latime 
de 6 m, era situata intre strada Pietii si strada 9 Mai ;a fost desfiintata prin construirea 
Pietei Centrale Agroalimentare Bacau. 

• Str.Dobrogei –a fost situata in zona Pietei Centrale Agroalimentare,cu o lungime de 
184 m lungime si 6 m latime, era situata intre str.Ana Ipatescu si str.Popa Sapca. 

• Fundatura Parau – a fost situata in zona Vadul Bistritei ,cu o lungime de 100 m si 5 m 
latime, incepea din strada Vadul Bistritei si se infunda in paraul Barnat. 

• Strada.Zorilor –a fost situata in zona Bistrita Lac, cu o lungime de 200 m si o latime 
de 5 m, era situata intre strada Dr.Aroneanu actuala str.Alexandru cel Bun si 
str.Florilor. 

• Strada Ocolul Nou – a fost situata in zona Mioritei ,incepea din strada Vasile Roaita 
care si-a schimbat denumirea in strada 22 Decembrie si se termina in paraul Barnat. 

• Strada Libertatii –a fost situata in zona Centrala a municipiului , cuprinsa intre 
str.Nicolae Balcescu si strada Mihai Viteazu,avea o lungime de 113 m si o latime de 8 
m ; a fost desfiintata prin amenajarea parcarii de la hotelul Moldova. 

• Strada 4 August –a fost situata in zona Centrala a municipiului (Parcul Trandafirilor) 
intre actuala strada Nicolae Balcescu si fosta strada Libertatii care si aceasta s-a 
desfiintat. 

• Strada Ecoului –a fost situata in zona Bistrita Lac, cu o lungime de 70 m si 5 m latime 
incepea din strada Dr.Aroneanu ,actuala str.Alexandru cel Bun si se termina in strada 
Livezilor,desfiintata prin constructii de blocuri. 

• Strada Berariei – a fost situata in zona Stefan cel Mare ,cu o lungime de 925 m si 11 m 
latime incepea din strada Stefan cel Mare si se termina in strada Ocolul Nou,care s-a 
desfiintat prin amplasarea blocurilor. 

 



        Scoaterea acestor strazi din Nomenclatorul Stradal,este motivata prin desfiintarea lor,ca 
urmare a demolarilor intervenite si executarea blocurilor de locuinte si alte obiective 
economice. 
 
Art.2. Prezenta hotarâre va fi comunicata la: Institutia Prefectului Judetului Bacau ,Consiliul 
Judetean Bacau, Primarul Municipiului Bacau si transmisa la Inspectoratul de Politie a 
Judetului Bacau, Directia Judeteana de Posta Bacau, Romtelecom Bacau, Serviciul public de 
Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau, Directia de Drumuri Publice, Directia de 
Urbanism,Directia de Patrimoniu,Directia Juridica si Administratie Locala,Directia Servicii 
Publice,Directia Tehnic-Achizitii,Directia Economica ,Directia de Impozite si Taxe 
Locale,Compartiment de Informare Cetateni,Compartimentul Protectie Civila ,Serviciul 
Energetic Retele si Avize, Serviciul Cadastru, Compartimentul de Concesionari ,Biroul de 
Stare Civila Bacau, Politia Primariei Municipiului Bacau,Mass-Media Locala. 
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RAPORT DE SPECIALITATE, 
 

pentru avizarea proiectului de hotarâre privind scoaterea din Nomenclatorul 
Stradal al municipiului Bacau a unor strazi desfiintate 

 
 

 Luând act de propunerile privind scoaterea din Nomenclatorul Stradal al 
municipiului Bacau a urmatoarelor strazi: str.Amurgului, 
str.Dobrogei,str.Fundatura Parau,str.Zorilor,str.Ocolul Nou,str.Libertatii,str. 4 
August ,str. Ecoului,str.Berariei , constatam ca se justifica acestea fiind 
desfiintate,ca urmare a lucrarilor de demolare si constructii de blocuri si alte 
obiective economice. 

Avizam favorabil proiectul de hotarâre. 
 

 
  
VICEPRIMAR                                       DIRECTOR EXECUTIV  

        ING. CONSTANTIN SCRIPAT     ING. FLORIN MATEUTA 
 
 
 
 
 
 
 ARHITECT SEF,               DIRECTOR, 
        ARH.SILVIAN CORTEZ       EC.TANASELEA SORIN 
 
     
 
                                SEF SERVICIU ENERGETIC,RETELE SI AVIZE, 
                   ING.TOADER OTETEA  


