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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind atribuirea denumirilor de străzi: Strada Agricultorilor^ Strada Grădinilor, Strada 
Cărămizii, Strada Foişorului, Strada Fâneţelor, Strada Plugarilor, Strada Carierei, Strada 
Cărămidarilor, Strada Ardealului, Strada Ceramicii, şi Strada Semănătorilor, drumuri de 

utilitate publică, situate în Municipiul Zalău, parcela Nagy Mal, cuprinse între strada Fabricii şi
strada Măciesilor>

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 

35828/10.05.2023, Raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism-Arhitect Şef SUAT 
35829/10.05.2023 şi Avizele comisiilor de specialitate,

Hotărârea Consiliului Local nr. 420/20.12.2018 privind aprobarea începând cu anul 2019 a 
noii zonări a intravilanului Municipiului Zalău în scopul încadrării pe zone de impozitare a 
imobilelor, prin modificarea zonării existente.

Prevederile art. 3 lit. a) din HG nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea 
Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, art. 2 lit. d) din .OG nr. 63/2002 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, art. 41 (1) din OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, art. 453 lit. g) din Legea nr. 
227/2015-:.Codul fiscal; , . .

: în baza art. 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. d), art. 139 alin. 1 şi art. 196 (1) lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ;

nr.

HOTĂRĂŞTE
î

Art.l.(l) Se atribuie denumirile de: Strada Agricultorilor, Strada Grădinilor, Strada 
Cărămizii, Strada Foişorului, Strada Fâneţelor, Strada Plugarilor, Strada Carierei, Strada 
Cărămidarilor, Strada Ardealului, Strada Ceramicii, şi Strada Semănătorilor, drumurilor de 
utilitate publică situate în intravilanul Municipiului Zalău, parcela Nagy Mal, cuprinse între 
strada Fabricii şi strada Măcieşilor identificate conform ANEXEI 1 la prezenta hotărâre (planuri 
de încadrare în zonă conform PUG Zalău ).

Art.2. Străzile indicate la art. 1 se încadrează în zona C de impozitare, astfel că se 
completează Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 420/20.12.2018, prin includerea 
acestora în anexă.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism- 
Arhitect Şef SUAT.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia Urbanism-Arhitect Şef SUAT;
-Serviciul fond funciar



-Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor
-Direcţia Economică , Direcţia Patrimoniu. Direcţia Corp control, Direcţia Tehnică 
-mass-media locală, OCPI Sălaj,
-Centrul de relaţii cu publicul
-Oficiul registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sălaj.
-Spitalul Judeţean Sălaj, Serviciul de Ambulanţă.
-Serviciul de Telecomunicaţii Speciale-Serviciul 112, ISU Porolissum Sălaj. 
-Poliţia municipiului Zalău, Inspectoratul Jud. de Poliţie Sălaj.
-Poliţia Locală Zalău,
-SADP, SC Citadin Zalău SRL, Oficiul Poştal 1, Romtelecom.
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Direcţia Urbanism - Arhitect Şef 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Nr. înregistrare 35828 din 10.05.2023

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind atribuirea următoarelor denumiri de străzi: 

Strada Agricultorilor, Strada Grădinilor, Strada Cărămizii, Strada Foişorului, 

Strada Fâneţelor, Strada Plugarilor, Strada Carierei, Strada Cărămidarilor, 

Strada Ardealului, Strada Ceramicii şi Strada Semănătorilor, drumuri de utilitate 

publică situate în Municipiul Zalău, parcela Nagy Mal, cuprinse între strada Fabricii şi

strada Măcieşilor

Motivul emiterii/elaborării proiectului de hotărâre:

1.1. Având în vedere:
- art. 3, lit. a) din H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea 

Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
- art. 2, lit. d) din O.G. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;
- art. 453, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, lit. g) nomenclatură 

stradală - lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ- 

teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum şi 
titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se 

organizează pe fiecare localitate rurală şi urbană şi reprezintă evidenţa primară 

unitară care serveşte la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a 

sediului persoanei juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau clădire;
- art. 41, alin.l din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români;
1.2. Accesul în zona studiată, situată în intravilanul Municipiului Zalău, se 

realizează din strada Fabricii, în aproprierea SC Citadin SRL, respectiv din strada 

Măcieşilor.
1.3. Se propun pentru denumire 11 drumuri de exploatare şi drumuri noi care 

sunt reglementate prin P.U.Z. pentru prelungire strada Fabricii documentaţie de 

urbanism aprobată cu Hotărârea Consiliului Local Zalău nr. 277/20.08.2018, respectiv

s
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prin PUG Zalău documentaţie de urbanism aprobată 

Zalău nr. 98/27.04.2023.
cu Hotărârea Consiliului Local

1.4. Prin prezentul referat propunem încadrarea celor 11 
impozitare fiscală a Municipiului Zalău.

1.5. Drumurile deservesc

străzi, în zona ”C” de

niulte parcele, decizia de atribuirea de denumiri a 
Străzilor se justifică prin faptul că zona este într-o continuă dezvoltare, astfel se elimină 

dificultăţile în emiterea nomenclatoarelor stradale şi de adresă.

Propunem următoarele denumiri de străzi:

Nr. Propunere denumire 

stradăcrt.
1 Strada Agricultorilor
2 Strada Grădinilor
3 Strada Cărămizii
4 Strada Foişorului
5 Strada F âneţelor
6 Strada Plugarilor
7 Strada Carierei
8 Strada Cărămidarilor
9 Strada Ardealului
10 Strada Ceramicii
11 Strada Semănătorilor

Având în vedere cele expuse mai 
57/2019 privind Codul administrativ, 

proiectului de hotărâre şi solicit Consiliului 
şi sa hotărască cu privire la adoptarea acestuia.

sus, în temeiul art. 136, alin. (1) din O.U.G. 
ne exprimăm iniţiativa de promovare a 

Local al Municipiului Zalău să analizeze

nr.

Iniţiator,
Primarul Municipiului Zalău 

Ionel CIUNT l /

/
/

DU-AS/SUAT/PC/2 ex.
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Direcţia Urbanism - Arhitect Şef 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Nr. 35829 din 10.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

a proiectului de hotărâre privind atribuirea următoarelor denumiri de străzi: 
Strada Agricultorilor, Strada Grădinilor, Strada Cărămizii, Strada Foişorului, 
Strada Fâneţelor, Strada Plugarilor, Strada Carierei, Strada Cărămidarilor, 

Strada Ardealului, Strada Ceramicii şi Strada Semănătorilor, drumuri de utilitate 

publică situate în Municipiul Zalău, parcela Nagy Mal, cuprinse între strada
Fabricii si strada Măciesilor

) 9

Având în vedere:
- referatul de aprobare elaborat de Primarul Municipiului Zalău, Ionel 

CIUNT (în calitate de iniţiator);
- proiectul de hotărâre privind atribuirea următoarelor denumirilor de străzi: 

Strada Agricultorilor, Strada Grădinilor, Strada Cărămizii, Strada Foişorului, 
Strada Fâneţelor, Strada Plugarilor, Strada Carierei, Strada Cărămidarilor, 
Strada Ardealului, Strada Ceramicii şi Strada Semănătorilor, drumuri de utilitate 

publică;
- prevederile art. 136, alin. (3), alin. (8), lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ;

Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare 

al iniţiatorului, precizăm următoarele aspecte:

Motivul emiterii/elaborării proiectului de hotărâre:
1.1. Motivul emiterii proiectului de hotărâre îl constituie necesitatea 

respectării legislaţiei, respectiv:
- art. 3, lit. a) din H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi 

funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale;

http://www.zalausj.ro
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art. 2, lit. d) din O.G. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea dedenumiri;
- art. 453, lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- art. 41, alm.l dm O.U.G. 973/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români;
- art. 136, alin. (1) dm O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

determină iniţierea proiectului de hotărâre .si a cărei aplicahilitate trebuie asivnmta
care

1.2. Se atribuie denumirile de\ Strada Agricultorilor, Strada Grădinilor, 
Strada Cărămizii, Strada Foişorului, Strada Făneţelor, Strada Plugarilor, Strada 

Carierei, Strada Cărămidarilor, Strada Ardealului, Strada Ceramicii si Strada 

Semănătorilor, drumurilor de utilitate publică, situate în intravilanul Municipiul 
Zalau parcela Nagy Mal, cuprinse între strada Fabricii şi strada Măcieşilor 

Identificate conform înscrisurilor anexate: planuri de încadrare în zonă conform
PUG Zalău, ataşate prezentei.

Străzile propuse pentru denumire sunt reglementate prin P.U.Z. pentru 
prelungire strada Fabricii documentaţie de urbanism aprobată cu Hotărârea 

Consiliului Local Zalău nr. 277/20.08.2018, respectiv prin PUG Zalău
WoTnfmo, “ Hotărârea Consiliului Local Zalău nr.
vo/z/.U4.2023 Şl au următoarele lungimi:

Lungime
(aproximativă)

Nr. Propunere 

denumire stradăcrt.
(ml)

1 Strada Agricultorilor
Strada Grădinilor

260
2 1161
3 Strada Cărămizii 304
4 Strada Foişorului 240
5 Strada F âneţelor 151
6 Strada Plugarilor 380
7 Strada Carierei 123
8 Strada Cărămidarilor 291
9 Strada Ardealului 1334
10 Strada Ceramicii 190
11 Strada Semănătorilor 102



Motivăm propunerea făcută prin faptul că drumurile deservesc mai multe 

parcele, zona este într-o continuă dezvoltare, iar noile denumiri vor elimina 

dificultăţile în emiterea nomenclatoarelor stradale şi de adresă.

Prin prezentul raport propunem încadrarea străzilor mai sus menţionate, în 

zona ”C” de impozitare fiscală a Municipiului Zalău, întrucât potrivit Referatului 
privind aprobarea începând cu anul 2019 a noii zonări a intravilanului Municipiului 
Zalău în scopul încadrării pe zone de impozitare a imobilelor, cu nr. 62166 din 

10.10.2018, străzile sunt situate în zona mediană, îmbrăcămintea stradală este din 

pământ, există reţea de apă, gaz şi energie electrică, nu există riscuri naturale, prin 

urmare s-a obţinut un punctaj total de 5,7, ceea ce încadrează străzile în zona ”C” 

de impozitare (Zona C - punctaj între 5,00 - 6,49).

Prezentul raport s-a întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (3) 

şi alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Având în vedere cele mai sus expuse, propunem spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre iniţiat.

ARHITECT ŞEF, 
arh. Vlad Andrei PETRE

ŞEF SERVICIU, 
ing. Terezia GĂVRĂ

întocmit,
ing. Crina Andj^i^ĂŞCUŢĂ
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