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NOTA DE FUNDAMENTARE
Privind atribuirea unor denumiri noi de strazi si modificarea celor existente
Avand in vedere tendinta multor locuitori ai marilor aglomerari urbane de a migra din
zonele aglomerate spre periferie in dorinta normala de imbunatatire a conditiilor de viata,
consecinta fireasca a acestei expansiuni a populatiei o reprezinta aparitia a noi zone locuibile,
in special prin construirea de noi case, fapt care necesita multiple amenajari urbanistice
creanduse astfel noi zone rezidentiale cu accese nou create prin Planurile Urbanistice Zonale
aprobate in conformitate cu legislatia in vigoare.
Pe multe din strazile proiectate in PUZ-uri au aparut deja constructii, aspect intalnit in
toate satele apartinatoare comunei.
Motivam demararea acestei proceduri, respectiv atribuirea de denumirea strazilor sau
redenumirea celor existente prin urmatoarele:
- O mai multa armonie in dezvoltarea urbanistica a comunei;
- Identificarea mai usoara a zonelor, strazilor de catre cei interesati;
- O mai buna orientare pentru turisti;
- Dorintele cetatenilor care locuiesc in zonele respective sau care urmeaza sasi construiasca o casa in zonele respective
- Eliminarea problemelor din punct de vedere urbanistic referitor la eliberarea
documentelor premergatoare autorizatiei de construire.
Una din zonele unde nu exista denumire de strazi este satul apartinator Stupinii
Prejmerului, iar in localitatea Prejmer sunt urmatoarele zone nou dezvoltate:
- Zona B la Stejari
- Zona D
- Zona C.
Pentru zona de dezvoltare B La Stejari se propun urmatoarele denumiri de strazi:
str. Aninului
str. Bujorului;
-

str. Alunului

-

str. Catinei;

-

str. Arţararului

-

str. Crinului;

-

str. Bradului

-

str. Fragului

-

str. Cedrului

-

str. Garofitei;

-

str. Cireşului

-

str. Ghiocelului;

-

str. Călinului

-

str. Iasomiei;

-

str. Carpenului

-

str. Liliacului;

-

str. Castanului

-

str. Levanticai;

-

str. Curpenului

-

str. Musetelului;

-

str. Chiparosului

-

str. Macului;

-

str. Cornului

-

str. Narcisei;

-

str. Dudului

-

str. Orhideei

-

str. Fagului

-

str. Salviei;

-

str. Frasinului

-

str. Sanzienei;

-

str. Gorunului

-

str. Stanjenelului;

-

str. Jneapănului

-

str. Trandafirului;

-

str. Jugastrului

-

str. Toporasului;

-

str. Ienupărului

-

str. Laricelui

-

str. Liliacului

-

str. Laurului

-

str. Molidului

-

str. Magnolie

-

str. Mesteacănului

-

str. Mălinului

-

str. Maslinului

-

str. Nucului

-

str. Pinului

-

str. Platanului

-

str. Paltinului

-

str. Stejarului

-

str. Socului

-

str. Sângerului

-

str. Salciei

-

str. Salcâmului

-

str. Tisăi

-

str. Ulmului

-

str. Vişinului

-

str. Zâmbrului

Pentru zona de dezvoltare D – Randul II se propun urmatoarele denumiri de strazi:
Pentru PUZ-ul din Randul II:
- str. Lunii;
- str. Jupiter;
- str. Marte;
- str. Mercur;
- str. Galaxiei;

-

Pentru PUZ-ul Sportului - Plopilor:
str. Castelului;
str. Bucegilor;

-

Pentru PUZ-ul de pe Dj 112D:
str. Marului

Pentru zona de dezvoltare C spatele liceului se propun urmatoarele denumiri de strazi:
- Garii;
- Aleea I;
- Aleea II;
- Aleea III;
- Aleea IV;
- Aleea V;
- Aleea VI;
- Aleea VII;
- Aleea VIII;
- Aleea IX;
- Aleea X;
Pentru strazile existente fara nume si pentru cele la care se doreste modificarea denumirii:

-

se doreste denumirea urmatoarelor strazi astfel:
str. Mica; (pentru accesul de la Mandreanu)
str. Preot Popescu Ioan; (strada de legatura dintre str. Morii si str. Pescariei)
str. Valea Tiganilor; (strada de legatura dintre str. Mare si str. Mircea Voda)
str. Inginer Ioan TOMA (strada de legatura dintre DN10 si DN11 drumul IAS-eului)
str. Tineretului (strada de legatura dintre DN11 - DJ 112D)


-

se doreste redenumirea urmatoarelor strazi astfel:
Str. Mica se va numi str. MICHAEL TREIN
Str. Podul Rosu se va numi str. Bisericii

Pentru localitatea Stupinii Prejmerului se propun urmatoarele denumiri de strazi:
- Primaverii
- Doctor Inginer Hodarnau Dionisie
- Bisericii
- Colonel Stelian Rechitean
- Poienii
- Scolii
- Rura Mica
- Rura Mare.
In sustinerea demararii procedurii de atribuire a noilor denumiri a strazilor sau a
modificarii denumirilor existente, exista o serie de elemente de ordin cultural, traditional,
istoric, legate de locuri sau persoane marcante ale comunei care au avut intr-un fel sau altul un
rol important in dezvoltarea comunitatii astfel:
a. Zona de dezvoltare ,,B” La Stejari
Avand in vedere PUZ-ul aprobat prin hotararea Consiliului Local Prejmer si a faptului ca
zona ,,B” de dezvoltare a primit ca denumire generala ,,La Stejari”, datorita faptului ca
aceasta zona este marginita de padurea de stejari, padure vestigiala in care se gasesc specii
endemice protejate la nivel regional si de interes national, specii de arbori forestieri - zona
declarata rezervatia naturala cuprinsa in situl Natura 2000.
In consecinta pentru strazile create prin PUZ-ul aprobat se propun a se denumii astfel:
str. Aninului
str. Bujorului;
-

str. Alunului

-

str. Catinei;

-

str. Arţararului

-

str. Crinului;

-

str. Bradului

-

str. Fragului

-

str. Cedrului

-

str. Garofitei;

-

str. Cireşului

-

str. Ghiocelului;

-

str. Călinului

-

str. Iasomiei;

-

str. Carpenului

-

str. Liliacului;

-

str. Castanului

-

str. Levanticai;

-

str. Curpenului

-

str. Musetelului;

-

str. Chiparosului

-

str. Macului;

-

str. Cornului

-

str. Narcisei;

-

str. Dudului

-

str. Orhideei

-

str. Fagului

-

str. Salviei;

-

str. Frasinului

-

str. Sanzienei;

-

str. Gorunului

-

str. Stanjenelului;

-

str. Jneapănului

-

str. Trandafirului;

-

str. Jugastrului

-

str. Toporasului;

-

str. Ienupărului

-

str. Laricelui

-

str. Liliacului

-

str. Laurului

-

str. Molidului

-

str. Magnolie

-

str. Mesteacănului

-

str. Mălinului

-

str. Maslinului

-

str. Nucului

-

str. Pinului

-

str. Platanului

-

str. Paltinului

-

str. Stejarului

-

str. Socului

-

str. Sângerului

-

str. Salciei

-

str. Salcâmului

-

str. Tisăi

-

str. Ulmului

-

str. Vişinului

-

str. Zâmbrului
b. Zona de dezvoltare ,,D”
- In motivarea alegerii denumirii pentru strazile din aceasta zona sunt cele trei
PUZ-uri aprobate, Denumirea unei strazi - ,,str. Soarelui” - denumire aprobata la
cererea proprietarilor de imobile din acea zona. Motiv pentru care propun ca cea de-a
doua strada sa aiba denumirea de ,,Lunii’’ ,, Jupiter” ,,Marte”,, Mercur” ,,Galaxiei”.
Pentru „str. Castelului” motivez propunerea prin faptul ca la capatul strazii se afla
castelul de apa potabila care alimenteaza comuna Prejmer.
Pentru „str. Bucegilor” motivez propunerea prin faptul ca din acea zona in zare se
zaresc muntii Bucegi.

Pentru „str. Marului” motivez alegerea prin solicitarea proprietarilor de terenuri din
zona respectiva in cote indivize fiind si beneficiarii ai PUZ-ului.
c. Zona de dezvoltare ,,C”
Pentru „str. Garii” motivez propunerea prin faptul ca la capatul strazii se afla Halta
CFR Prejmer ce deserveste populatia care face naveta pe calea ferata, iar pentru stradutele
intermediare ce se bifurca din aceasta s-a ales denumirea de ,,ALEEA” de la ,,I la x”.
d. Pentru satul Stupinii Prejmerului
Avand in vedere faptul ca in data de 19.10.2014 a avut loc intalnirea locuitorilor din
satul Stupinii Prejmerului cu privire la atribuire denumire strazi, acestia si-au exprimat
opiniile si dorintele cu privire la denumirile propuse tinand cont de anumite elemente
astfel:
- Str. Primaverii - fiind un cartier nou creat in Stupinii Prejmerului localnicii au
solicitat aceasta denumire, ca o renastere a vietii, ca si primavara datatoare de viata;
- str. Doctor Inginer Dionisie HODARNAU - motivul alegerii aceste denumiri este
faptul ca pe aceasta strada a locuit domnul Hodarnau Dionisie doctor inginer, persoana
publica, profesor universitar, cetatean marcant al comunitatii prejmerene;
- str. Bisericii - motivul alegerii denumiri acestei strazi este faptul ca pe aceasta strada
s-a ctitorit bisarica sateasca avand hramul Sfanta Treime;
- str. Colonel Stelian Ioan RECHITEAN - motivul alegerii aceste denumiri este faptul
ca pe aceasta strada s-a nascut si a copilarit domnul Rechitean Ioan Stelian inspector sef,
colonel al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Tara Barsei” al judetului Brasov
sfatuind si ajutand in multe situatii comunitatea prejmereana, aducand un aport pozitiv
acesteia;
- str. Poienii - motivul alegerii denumiri acestei strazi este faptul ca aceasta strada se
termina in minunata poiana a satului;
- str. Scolii - motivul alegerii aceste denumiri este faptul ca la inceputul acestei strazii se
afla scoala satului;
- str. Rura Mica si str. Rura Mare - motivul alegerii acestor denumiri este de fapt
pastrarea denumirilor populare a celor doua strazi.
Pe langa atribuirea de denumiri a strazilor din zonele nou create, se impune si
modificarea denumirilor unor strazi din comuna, denumire improprie sau insuficient motivat
astfel:
- pentru strada de La Mandreanu se propune a fi denumita - str. Mica - motivat de
faptul ca aceasta este o strada infundata la un capat cu trecere doar pietonala pe un podet
peste un curs de apa;
- strada de legatura dintre strazile Morii si Pescariei prin spatele gradinilor se va numi str. Preot Popescu Ioan - motivat de faptul ca acesta s-a implicat in diferitele probleme cu care
s-a confruntat comunitatea prejmereana in lunga sa perioada de timp in care a slujit ca preot
paroh in comuna;
- strada de legatura dintre DN10 si DN11 drumul IAS-eului se va numi - str. Inginer
Ioan TOMA -, motivat de lunga sa cariera la conducerea IAS-eului Prejmer, IAS care in acea
perioada era cel mai mare si infloritor din tara, pe langa buna conducere a IAS-eului s-a
implicat in buna dezvoltare si functionare a comunei Prejmer si la infiintarea Liceului Agricol
Prejmer;
- strada Mica se v-a numi - str. MICHAEL TREIN motivat de faptul domnul
MICHAEL TREIN a sost primul primar de nationalitate germana pentru Comuna Prejmer
dupa al doilea razboi mondial.
- str. Podul Rosu se v-a numi - str. Bisericii - motivat de faptul ca pe aceasta strada se
afla edificata noua biserica ortodoxa a localitatii Prejmer;
- strada de legatura dintre str. Mare si str. Mircea Voda se v-a numi - str. Valea
Tiganilor - motivat de fapul ca in acea zona este un cus de apa in apropierea caruia
comunitatea de etnie roma si-au edificat locuinte;
- drumul de legatura dintre DN 11 si DJ 112D se v-a numi str. - Tineretului

Intocmit
Ionel Dragos

Anexa 1
la nota de fundamentare privind atribuirea unor denumiri noi de
strazi in Comuna Prejmer pentru zona de dezvoltare B
,, LA STEJARI”
 se doreste denumirea urmatoarelor strazi astfel:

-

str. Aninului
str. Alunului
str. Arţararului
str. Bradului
str. Cedrului
str. Cireşului
str. Catalpa
str. Călinului
str. Carpenului
str. Castanului
str. Curpenului
str. Chiparosului
str. Cornului
str. Dudului
str. Fagului
str. Frasinului
str. Gorunului
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-

str. Ienupărului
str. Laricelui
str. Liliacului
str. Laurului
str. Molidului
str. Magnolie
str. Mesteacănului
str. Mălinului
str. Mesteacănului
str. Mălinului
str. Nucului
str. Pinului
str. Paltinului
str. Stejarului
str. Socului
str. Salcâmului
str. Vişinului

Anexa 2
la nota de fundamentare privind atribuirea unor denumiri noi de
strazi in Comuna Prejmer pentru zonele de dezvoltare D si C
 se doreste denumirea urmatoarelor strazi astfel:
Pentru PUZ-ul din Randul II:
- str. Lunii;
- str. Marte;
- str. Venus;
Pentru PUZ-ul Sportului - Plopilor:
- str. Bucegilor;
Pentru PUZ-ul de pe Dj 112D:
- str. Marului
Pentru PUZ-ul din spatele liceului:
- str. Garii;
- Aleea 1;
- Aleea 2;
- Aleea 3;
- Aleea 4;
- Aleea 5;
- Aleea 6;
- Aleea 7;
- Aleea 8;
- Aleea 9;
- Aleea 10;
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Anexa 3
la nota de fundamentare privind atribuirea unor denumiri noi de
strazi in Comuna Prejmer si pentru cele la care se doreste modificarea
acestora
 se doreste denumirea urmatoarelor strazi astfel:
- str. Mica; (pentru accesul de la Mandreanu)
- str. Preot Popescu Ioan; (strada de legatura dintre str. Morii si str.
Pescariei)
- str. Valea Tiganilor; (strada de legatura dintre str. Mare si str. Mircea
Voda)
- str. Inginer Ioan TOMA (strada de legatura dintre DN10 si DN11 drumul
IAS-eului)
- str. Tineretului (strada de legatura dintre DN11 - DJ 112D)
 se doreste redenumirea urmatoarelor strazi astfel:
- Str. Mica se va numi str. MICHAEL TREIN
- Str. Podul Rosu se va numi str. Bisericii
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Anexa 4

la nota de fundamentare privind atribuirea unor denumiri noi de
strazi in Comuna Prejmer sat Stupinii Prejmerului

 Pentru localitatea Stupinii Prejmerului se propun urmatoarele strazi:
- Str. Primaverii
- Str. Doctor Inginer Hodarnau Dionisie
- Str. Bisericii
- Str. Colonel Stelian Rechitean
- Str. Poienii
- Str. Scolii
- Str. Rura Mica
- Str. Rura Mare.
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Anexa 5
la nota de fundamentare privind atribuirea unor denumiri noi de
strazi in Comuna Prejmer si pentru cele la care se doreste modificarea
acestora
TABLE CU DENUMIREA OFICIALA A STRAZILOR IN COMUNA
PREJMER PE LOCALITATI DUPA CUM URMEAZA

Localitatea Prejmer:
Nr. crt.

strada

1

Scolii

2

Mica

3

Pompierilor

4

Mare

5

Brasovului

6

Cenusii

7

Plopilor

8

Sportului

9

Noua

10

Campului

11

Broastei

12

Al.I. Cuza

13

Caramidarilor

14

Mircea Voda

15

Magazinulu

16

Cetatii

observatii

17

St.L. Roth

18

Uzinei

19

Teiului

20

Laterala

21

Pasunii

22

Pescariei

23

Canalului

24

Morii

25

Pajistei

26

Prunilor

27

Viilor

28

Carpatilor

29

Mihai Viteazu

30

Fundaturii

31

Podul Rosu

Parc Industrial Prejmer
Nr. crt.

strada

observatii

1

Barcelona

Conform HCL Prejmer nr. 24/24.04.2008

2

Berlin

Conform HCL Prejmer nr. 24/24.04.2008

3

Bruxelles

Conform HCL Prejmer nr. 24/24.04.2008

4

Paris

Conform HCL Prejmer nr. 24/24.04.2008

5

Roma

Conform HCL Prejmer nr. 24/24.04.2008

6

Transilvania

Conform HCL Prejmer nr. 24/24.04.2008

7

Madrid

Conform HCL Prejmer nr. 24/24.04.2008

8

Milano

Conform HCL Prejmer nr. 24/24.04.2008

Localitatea Lunca Calnicului
Nr. crt.

strada

observatii

1

Principala

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

2

Bisericii

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

3

Oltului

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

4

Raul Negru

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

5

Fierariei

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

6

Scolii

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

7

Padurii

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

8

Morii

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

9

Peste Vale

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

10

Gradinilor

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

11

Livezii

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

12

Drumul de Fier

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

13

Paraului

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

14

Mica

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

15

Florilor

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

16

Fantanitei

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

17

P.I. Brujan

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002

18

I.C. Frimu

Conform HCL Prejmer nr. 38/25.06.2002
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