
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT ARA REA Nr. 64 

Privitoare la :"Aprobarea atribuirii de denumiri unor strazi din orasul Brezoi, 
judetul V aleea" 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit, in sedinta ordinara, astazi 
30 iulie 2020, la care participa un nr. de 14 consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit; 

Vazând ca prin H.C.L.m.54/25.06.2020 domnul consilier Diaconu Sandu 
fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr. 3752/17.07.2020 prezentat de 
catre dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor 
de specialitate, precum si raportul de specialitate 3753/17.07.2020 intocmit de 
Compartimentul Urbanism, prin care se propune aprobarea atribuirii de denumiri 
unor strazi din orasul Brezoi, judetul Valcea. 

A vand in vedere Avizul favorabil nr.6519 din 11.06.2020 al Comisiei de 
Atribuire de Denumiri a Judetului Valcea. 

Fiind îndeplinite procedurile prevazute de dispozitiile art.7 din Legea 
52/2003 privind trasparenta decizionala, cu privire la aprobarea actelor cu caracter 
normativ, in baza procesului verbal de afisaj nr.732 din 06.02.2019. 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.564/2008, privind aprobarea 
Regulamentului de functionare a comisiei de atribuire de denumiri judetene, 
respectiv a municipiului Bucuresti, art.2 din OG nr.63/2002, privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, aprobata prin Legea nr.48/?.001, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

In temeiul art.129 alin.(6), lit.d), art.139, art.l40, art.196 din 0.0. 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de 14 voturi "pentru", 



Adopta urmatoarea urmatoarea 

HOTARARE: 

Art. 1: Se aproba atribuirea de denumiri unor strazi din orasul Brezoi, 
judetul Valcea, conform anexei nr.l care este parte componenta din prezenta 
hotarare, dupa cum urmeaza : 

Nr.crt. Denumire strada Denumire Amplasament 
veche 

1 Str. Carol Novak Str. Artarului Din str. Fabricii -de la propr. 

Serban Marcel spre S si E pana la 
Biserica 

2 Str. Carpatina Str. Molidului Din str. Carol Novak( Artarului) -

de la propr. Secara Razvan Florin 
spre E si apoi spre N pana la Str. 
Calea Eroilor ( DN7 A) 

3 Str. Mihail Str. Razelor Din DN7 A -din str. Vultureasa spre 

Sadoveanu s pana la propr. Rebegel 
Gheorghita 

4 Str. Regina Maria Str. Paltinului Din DN7 A -de la propr. Paraschiv 
Emilia spre V pana la propr. Borcan 

Gheorghe 

5 Str. Carol I Str. Caisilor Din DN7 A -de la propr. Mozer 

Monica spre S pana la propr. Most 
Fuerescu Ion 

6 Str. Carmen Sylva Str. Gaterelor Din DN7 A -de la propr. SC Paraul 

Mare SRL spre E pana la str. 
Ciresului 

7 Str. Profesor Str. Din str. Lotrului spre E, S si V pana 

Gheorghe Surdu Profesorului la str. Unirii 

Art.2 :Primarul orasului Brezoi prin Compartimentul de urbanism, va 
w·wari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotClrari. 

Art.3: Prezenta hotarare se va comunica astfel : 

-Institutiei Prefectului ; 



-Primarului orasului Brezoi ; 

-Compartimentului Urbanism; 

- S.P.C.L.E.P. Brezoi; 

-Compartimentului Relatii publice in vederea aducerii la cunostinta 

publica prin afisare. 

Presedinte e sedinta 
Sandu 

Brezoi, la 30.07.2020 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general u.a. t., 

Nicolae San~l--rl 


