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ATRIBUIRE DENUMIRI DE STRĂZI ÎN TOATE LOCALITĂȚILE COMUNEI VLADIMIRESCU
Stimați cetățeni, având în vedere art. 5 din Legea 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată, ale cărui aliniate prevăd că:
 Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează pe fiecare localitate (în cazul nostru: Vladimirescu, Horia, Mândruloc și Cicir) şi
reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi a numărului administrativ.
 Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale (RENNS) reprezintă sistemul unic de referinţă la nivel naţional, în care sunt înscrise nomenclaturile
stradale de la nivelul comunelor, oraşelor şi al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale
în activitatea specifică. Agenţia Naţională asigură instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi notarilor publici accesul liber şi gratuit la registru.
 Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a furniza şi actualiza datele cu privire la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al
nomenclaturilor stradale.
 Modificarea adresei administrative a imobilului se notează în cartea funciară,
cu alte cuvinte, fiecare imobil situat în intravilanul localităților trebuie să se identifice printr-o adresă administrativă unică bazată pe identificatori standardizați (localitate,
tip și denumire arteră – stradă, număr administrativ) pentru a servi la identificarea domiciliului/reședinței persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, a fiecărui imobil – teren cu
sau fără construcții, precum și a fiecărei clădiri.
RENNS generează în mod automat codul unic al adresei (CUA) pentru fiecare adresă administrativă și pune la dispoziție consultarea publică a nomenclaturii stradale
(accesibilă oricui), pe o platformă online (așa cum este Geoportalul ANCPI, de ex.), și totodată va servi ca bază de identificare specifică pentru toate instituțiile publice, astfel,
ambulanța, pompierii, firmele de curierat vor putea localiza precis imobilul, iar dacă judecătoria va trimite o citație, aceasta va ajunge la destinație.
Vă prezentăm și câteva reguli de acordare a denumirilor, conform Ordinului 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice RENNS,
astfel:
 Denumire nouă de drum nu poate fi atribuită atunci când aceeași denumire ori una aproape identică sau care se pronunță la fel a fost deja atribuită altui drum
din cadrul aceleiași localități;
 Fiecărui imobil din intravilanul localității i se atribuie un număr administrativ;
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 Un număr administrativ este întotdeauna compus dintr-un număr care poate fi suplimentat cu o literă mare de la A la Z. Din cauza riscului de a crea confuzii,
literele I, O și Q nu vor fi folosite;
 Numerele administrative sunt atribuite în ordine crescătoare astfel încât numerele impare sunt folosite pe partea stângă a drumului, dinspre centrul localității, iar
numerele pare sunt folosite pe partea dreaptă a drumului;
 Pentru drumurile care se înfundă, atribuirea numerelor trebuie să înceapă la capătul drumului care este conectat la rețeaua stradală;
 În cazul piețelor, imobilele se numerotează începând de la drumul principal și se continuă în sensul invers al mișcării acelor de ceasornic etc.
Mai sunt și altele reguli dar art. 29 precizează că, în situația în care regulile de numerotare prevăzute nu pot fi aplicate din cauza complexității situației existente, se va
proceda la renumerotarea imobilelor pe respectivul drum.
Pe teritoriul comunei, datorită modificărilor și extinderilor de-a lungul timpului, care nu au fost anunțate la primărie, au apărut duplicate de adresă sau alte anomalii, care
creează disconfort, atât pentru cetățeni, cât și pentru autoritatea publică locală.
În aceste condiții, vom atribui denumiri de străzi și vom renumerota imobilele, acolo unde este cazul, pentru a ne afla în prevederile legale și pentru a elimina anomaliile
referitoare la adresa administrativă, în interesul cetățenilor comunei. Pentru aceasta am ales câte o tematică pentru fiecare localitate, care momentan nu are străzile denumite,
și diverse completări pe loc. Vladimirescu:
 loc. Horia – personalități importante ale Marii Uniri și oameni politici români;
 loc. Mândruloc – oameni de știință și inventatori români iar pentru cartierul privat, pictori români;
 loc. Cicir – mari compozitori și muzicieni români;
 loc. Vladimirescu – completări cu denumiri de poeți, scriitori și voievozi români.
Cele descrise mai sus trebuiesc îndeplinite cu atât mai mult cu cât pe teritoriul Comunei Vladimirescu se desfășoară Programul Național de Cadastru și Carte Funciară
(PNCCF), care facilitează efectuarea acestei proceduri, în sensul că, la finalizarea PNCCF, extrasele de carte funciară vor avea notată adresa corectă, din oficiu, iar la rubrica
de observații va rămâne precizată vechea adresă, pentru a nu se crea confuzii; schimbarea actelor/contractelor etc. se va realiza în timp, la expirarea acestora.
Menționăm că pentru denumirile propuse care se încadrează în prevederile art. 3, alin. (1) și art. (5), alin. (1) din O.G. nr. 63/2002, actualizată (personalități ori
evenimente istorice, politice, culturale), am obținut avizul nr. 5/26.02.2019 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Arad din cadrul Instituției Prefectului Arad.
Precizăm că informațiile pentru descrierea personalităților propuse, pe care le prezentăm alăturat, au fost culese de pe https://www.wikipedia.org/ și
http://enciclopediaromaniei.ro/ .
În aceste condiții, propunem spre aprobarea Consiliului Local Vladimirescu proiectul de act normativ privind atribuirea de denumiri de străzi în Comuna Vladimirescu, iar
persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, în termen de 10 zile de la
publicarea prezentului anunț în ziarul local, pe site-ul propriu și la avizierul Primăriei Vladimirescu, pe adresa Primăriei Vladimirescu: str. Revoluției, nr. 4, jud. Arad,
Compartiment Urbanism sau pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariavladimirescu.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea nomenclaturii stradale în localitățile Vladimirescu, Horia, Mândruloc și Cicir
Având în vedere:
1. Prevederile art. 5 din Legea 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată și actualizată;
2. H.G. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
3. Ordinul 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
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4. Prevederile art. 2, lit. d), art. 3, alin. (1) și art. 5, alin. (1) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003;
5. Desfășurarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară pe teritoriul UAT Vladimirescu, jud. Arad;
6. Avizul nr. 5/26.02.2019 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Arad din cadrul Instituției Prefectului Arad,
Consiliul Local al Comunei Vladimirescu
APROBĂ
Art. 1. Se aprobă completarea și modificarea nomenclaturii stradale pentru localitatea Vladimirescu, conform anexelor 1 (tabel) și 1.1 (hartă Vladimirescu), care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă nomenclatura stradală pentru localitățile Horia, Mândruloc și Cicir, conform anexelor 2 (tabel), 2.1 (hartă Horia), 3 (tabel), 4 (tabel) și 3.1 (hartă
Mândruloc-Cicir) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică:
a) Pentru imobilele (zonele) care, la momentul aprobării prezentei hotărâri, au adresă administrativă sau se află într-o zonă unde se regăsesc neconcordanțe între
prevederile legislației actuale privind nomenclatura stradală și situația din teren – din momentul finalizării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară pe
teritoriul UAT Vladimirescu, jud. Arad;
b) Pentru imobilele (zonele) care, la momentul aprobării prezentei hotărâri, nu au adresă administrativă, dar nu întâmpină neconcordanțe între prevederile legislației
actuale privind nomenclatura stradală și situația din teren – din momentul aprobării prezentei hotărâri.
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri se duc la îndeplinire de către primarul Comunei Vladimirescu, prin structurile de specialitate din cadrul primăriei, conform atribuțiilor
fiecăruia, și se comunică tuturor instituțiilor interesate.
Primar, Ioan CRIŞAN

Arhitect Şef, Laura Manuela SUCIU

Anexa nr. 1 – Loc. VLADIMIRESCU
amplasamentul străzilor se descrie începand cu intrarea în localitatea Vladimirescu, dinspre Arad înspre Mândruloc
Nr.
crt.

Denumire existentă

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

Descriere amplasament

Denumire propusă
str. Oslo
str. Berna
str. Sofia
str. Dublin
str. Budapesta
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Descriere denumire propusă
Conform PUZ aprobat
Conform PUZ aprobat
Conform PUZ aprobat
Conform PUZ aprobat
Conform PUZ aprobat

6

str. București

7

str. Bruxelles

8

str. Amsterdam

9

str. Londra

10

str. Viena

11

str. Roma

12

str. Berlin

13

str. Atena

14

str. Narciselor

15

str. Rozelor

16

str. Rotterdam

17

str. Madrid

18

str. Praga

19

-

20

str. Paris

21

str. Prieteniei

22

-

23

-

24

-

25

-

26

str. Sportului

27

str. Orhideelor

28

str. 1

29

str. 2

30

str. 3 și str. Tineretului

31

str. 4

32

str. 5

33

str. 6

34

str. 7

35

str. 8

36

str. 9

str. București
str. Bruxelles
str. Amsterdam
str. Londra
str. Viena
Cartierul Europa și zonele
preponderent private din
vestul str. 3

Cartierul Glogovăț

tronson existent si tronson propus, conform PUZ aprobat
tronson existent si tronson propus, conform PUZ aprobat
tronson existent până la str. Lisabona, tronson propus din str. Lisabona
pana in DN7

str. Roma
str. Berlin
str. Atena
str. Narciselor
str. Rozelor
str. Rotterdam
str. Madrid
str. Praga
str. Varșovia
str. Paris
str. Prieteniei
str. Belgrad
str. Lisabona
Piața Europa
str. Belfast
str. Sportului
str. Orhideelor
str. 1
str. 2
str. 3
str. 4
str. 5
str. 6
str. 7
str. 8
str. 9
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tronson existent si tronson propus, conform PUZ aprobat
tronson existent si tronson propus, conform PUZ aprobat
tronson existent si tronson propus, conform PUZ aprobat
Conform PUZ aprobat

Conform PUZ aprobat
Conform PUZ aprobat
Conform PUZ aprobat
Conform PUZ aprobat

propunem str. 3 (DC68B) pana in DN 7

propunem str. 6 până în str. 17

37

str. 10

38

str. 11

39

str. 12

40

str. 13

41

str. 14

42

str. 15

43

str. 16

44

str. 17

45

str. 18

46

-

47

-

48

str. Ioan Slavici

str. 10
str. 11
str. 12
str. 13
str. 14
str. 15
str. 16
str. 17
str. 18
str. 19
str. Cantonului
str. Ioan Slavici

49

-

str. Tudor Arghezi

50

str. Filimon Sârbu

51

str. I.L. Caragiale

52

str. Gării

53

-

54

str. Grădiniței

55

str. Chimiei

56

str. Câmpului

57

str. Florilor

str. Filimon Sârbu
str. I.L. Caragiale
str. Gării
Aleea Școlii
str. Grădiniței
str. Chimiei
str. Câmpului
str. Florilor

Partea localității amplasată
între str. Gării, str. 15,
Cartierul Glogovăț și str.
Progresului

DC 68 B

propunem str. 19 între zona de servicii de pe str. Gării și cartier
din str. 15 până în zona cantonului CFR
1880 - 1967, scriitor român, cunoscut pentru contribuția sa la
dezvoltarea liricii românești, unul dintre autorii canonici din literatura
română.

DJ 682C

propunem să continue până în parcul din cartierul Glogovăț

58

-

str. Ion Creangă

1837 - 1889, scriitor român. Recunoscut datorită măiestriei basmelor,
poveștilor și povestirilor sale, Ion Creangă este considerat a fi unul
dintre clasicii literaturii române mai ales datorită operei sale
autobiografice Amintiri din copilărie.

59

-

str. Ion Barbu

1895 - 1961, poet și matematician român, unul dintre cei mai importanți
poeți români interbelici, reprezentant al modernismului literar
românesc.

60

Piața Victoriei

61

str. Vasile Roaită

Piața Victoriei
str. Vasile Roaită
5 / 22

62

str. Vasile Milea

63

str. Progresului

64

-

65

-

66

-

67

-

68

str. Mihai Eminescu

69

Aleea Pompierilor

70

str. Sânzienelor

Strada principală (DN7)

Partea localității amplasată
între str. Gării, str.
Jandarmeriei și str.
Progresului

str. Vasile Milea
str. Progresului
Aleea Iernii
Aleea Toamnei
Aleea Primăverii
Aleea Verii
str. Mihai Eminescu
Aleea Pompierilor
str. Sânzienelor

zona blocurilor de pe str. Gării
zona blocurilor de pe str. Gării
zona blocurilor de pe str. Gării
zona blocurilor de pe str. Gării

1881 - 1957, scriitor român format la școala simbolismului literar
francez. Este autorul unor volume de versuri și proză scrise în baza
unei tehnici unice în literatura română, cu vădite influențe din marii lirici
moderni francezi pe care-i admira.

71

-

str. George Bacovia

72

str. Ghioceilor

73

str. 22 Decembrie

74

str. Lalelelor

str. Ghioceilor
str. 22 Decembrie
str. Lalelelor

75

-

str. Ion Pillat

76

str. I.C. Frimu

77

str. Macilor

str. I.C. Frimu
str. Macilor

78

-

str. George Bariț

1812 - 1893, istoric și publicist român transilvănean, întemeietorul
presei românești din Transilvania.

79

-

str. Ion Minulescu

1881 - 1944, poet și prozator român, reprezentant important al
simbolismului românesc. Ion Minulescu este numit director general al
artelor în 1922.

1891 - 1945, eseist, poet tradiționalist, antologist, editor și publicist
român, membru corespondent al Academiei Române

80

-

str. Mircea Eliade

1907 - 1986, istoric al religiilor, scriitor de ficțiune, filosof și profesor
român la Universitatea din Chicago, din 1957, titular al catedrei de
istoria religiilor Sewell L. Avery din 1962, onorat cu titlul de
Distinguished Service Professor. Membru post-mortem al Academiei
Române.

81

str. Jandarmeriei

str. Jandarmeriei

DJ 709G

82

str. Violetelor și str.
Crizantemelor

str. Violetelor

ramane doar str. Violetelor, până în cimitir
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83

str. Zambilelor

str. Zambilelor

84

str. Crinilor si str.
Grădinilor

str. Crinilor

85

str. Panseluțelor

86

Intrândurile Favelas

87

str. Margaretelor

88

str. Trandafirilor

str. Panseluțelor
Aleea Grădinilor
str. Margaretelor
str. Trandafirilor

89

str. Eminescu

str. Ion Budai Deleanu

1760 - 1820, scriitor, filolog, lingvist, istoric și jurist, corifeu al Școlii
Ardelene.

90

str. Eminescu

str. Samuil Micu

1745 - 1806, preot român greco-catolic, teolog, istoric, traducător,
scriitor, poet, filozof, iluminist, reprezentant al Şcolii Ardelene, luptător
pentru drepturile naţionale ale românilor din Transilvania.

91

str. Eminescu

str. Petru Maior

1756 - 1821, istoric, filolog și scriitor român transilvănean, protopop
greco-catolic de Reghin, reprezentant de frunte al Școlii Ardelene.

92

str. Eminescu

str. Gheorghe Șincai

1754 - 1816, istoric, filolog, traducător și scriitor român, reprezentant al
Școlii Ardelene.

93

-

str. Ion Neculce

1672 - 1745, cronicar moldovean, mare boier, care a ocupat diferite
funcții importante în perioada domniei lui Dimitrie Cantemir.

94

-

str. Marin Preda

1922 - 1980, scriitor român postbelic și directorul editurii "Cartea
Românească". La momentul decesului său, Marin Preda era deputat în
Marea Adunare Națională.

95

-

str. Miron Costin

1633 - 1691, boier, diplomat, om politic și un important istoric al
Principatului Moldovei.

96

str. Magnoliei

str. Magnoliei
Aleea Movilelor
str. Libertății
str. Fermei
Piața Bisericii
Aleea Apusului

97

-

98

str. Libertății

99

str. Fermei

100

Piața Bisericii

101

-

Zona veche a localității, la
sud de str. Progresului.

propunem str. Crinilor până în str. Gării (DJ 682C)
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redenumim Întrândurile Favelas

110

-

111

str. Busuiocului

112

str. Inului

113

str. Nucului

114

str. Nicolae Bălcescu

115

str. Gheorghe Doja

str. Ștefan cel Mare
str. Ion Vodă
Aleea Comerțului
Aleea Cotită
Aleea Dreaptă
str. Eroilor
str. Reformei
str. Vlad Țepeș
Aleea Bucuriei
str. Busuiocului
str. Inului
str. Nucului
str. Nicolae Bălcescu
str. Gheorghe Doja

116

-

str. Vladislav

117

str. Avram Iancu

118

str. Revoluției

119

str. Octavian Goga

120

-

121

str. Horea

122

str. Crișan

str. Avram Iancu
str. Revoluției
str. Octavian Goga
str. Ion Caraion
str. Horea
str. Crișan

123

-

Dragoș Vodă

este cunoscut din cronicile moldovenești ca descălecător în Moldova și
primul ei voievod.

124

-

str. Neagoe Basarab

partea sudică a str. Busuiocului; 1459 - 1521, domnul Țării Românești
între 1512 și 1521.

125

str. Abatorului

126

str. Cloșca

127

-

128

str. Cetății Orod

129

str. Nordului

130

Aleea Soarelui

str. Abatorului
str. Cloșca
str. Pădurii
str. Cetății Orod
str. Nordului
Aleea Soarelui

102

str. Ștefan cel Mare

103

str. Ion Vodă

104

-

105

-

106

-

107

str. Eroilor

108

str. Reformei

109

str. Vlad Țepeș

DC 68

Cartier Casa Prima
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inclusiv porțiunea curbă a str. Cloșca

propunem întregirea străzii până în str. Cloșca

sector str. Abatorului până în str. O. Goga; 1325 - 1377, domn al Țării
Românești între 1364 și cca. 1377.

1923 - 1986, poet, eseist si traducator.
o propunem până în cartierul privat

131

str. Bisericii

132

str. Teiului

133

str. Cetății

134

str. Salciei

135

str. Salciei (tronson vest)

136

Aleea Răsărit

137

-

138

str. Iulia (marginea satului)

str. Bisericii
str. Teiului
str. Cetății
str. Salciei
str. Fagului
Aleea Răsărit
str. Ulmului
str. Iulia

139

-

str. George Coșbuc

140

str. Cuza Vodă

141

str. Iancu Jianu

142

str. Popa Șapcă

143

str. Împroprietăriților

144

str. Ștefan Octavian Iosif

145

str. Mureș

146

-

147

-

148

str. Iulia

149

str. Flavia

150

str. Minerva

151

str. Cezara

str. Cuza Vodă
str. Iancu Jianu
str. Popa Șapcă
str. Împroprietăriților
str. Ștefan Octavian Iosif
str. Mureș
Aleea Îngustă
Aurora
str. Giulia
str. Flavia
str. Minerva
str. Cezara

152

str. Helis

str. Cetății Orod

153

str. Justina

154

str. Cassia

155

str. Fausta

156

str. Fortuna

157

str. Ulpia

158

str. Gemina

159

str. Claudia

Cartier Via Carmina

str. Justina
str. Cassia
str. Fausta
str. Fortuna
str. Ulpia
str. Gemina
str. Claudia
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1866 - 1918, poet, critic literar și traducător român din Transilvania,
membru titular al Academiei Române din anul 1916.

pe tronsonul coresp. Str. Helis, Imotrust SA nu are proprietate

160

str. Afrodita

161

str. Augusta

162

str. Diana

163

str. Luna

164

str. Maia

165

str. Felicia

166

str. Umbria

167

str. Helena

168

str. Malena

169

str. Victoria

170

str. Alexandria

171

Drumul Combinatului

DJ 709G

str. Afrodita
str. Augusta
str. Diana
str. Luna
str. Maia
str. Felicia
str. Umbria
str. Helena
str. Malena
str. Victoria
str. Alexandria
Drumul Combinatului

din DN 7 până la fosta poartă

Anexa nr. 2 – Loc. HORIA
amplasamentul străzilor se descrie începand cu intrarea în localitatea Horia, dinspre Vladimirescu înspre Șiria
Nr.
crt.
1

2

3

Denumire existentă

-

Descriere amplasament
DJ 709 - strada principala, de la
intersectia cu DJ 682C pana la
primele locuințe de pe dreapta

-

DJ 709 - strada principala, de la
primele locuințe de pe dreapta
pana la capatul satului

-

Prima strada la dreapta, inainte
de zona noua

Descriere denumire propusă

Denumire propusă
str. 1 decembrie 1918

Data Marii Uniri

str. Regele Ferdinand I

1865 - 1927, Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen a devenit rege al
Regatului României la 10 octombrie 1914, sub denumirea de Ferdinand
I, în urma morții unchiului său, regele Carol I. A condus România în
timpul Primului Război Mondial, alegând să lupte de partea Antantei
împotriva Puterilor Centrale, fapt care a avut ca efect excluderea sa din
Casa Regală de Hohenzollern de către împăratul Wilhelm al II-lea al
Germaniei. La sfârșitul războiului România a încheiat procesul de
realizare a statului național-unitar, prin unirea Basarabiei, Bucovinei și
Transilvaniei cu Vechiul Regat. La 15 octombrie 1922, la Alba Iulia,
Ferdinand s-a încoronat drept rege al României Mari.

str. Silviu Dragomir

1888 - 1962, academician român, istoric, om politic, membru titular
(1928) al Academiei Române; a participat la Marea Adunare Națională
de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, unde a îndeplinit funcția de
secretar.
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4

5

-

-

A 2-a strada la dreapta, prima din
satul vechi

A 3-a strada la dreapta

str. Ion Nistor

1876 - 1962, membru al comitetului de organizare a Adunării Naționale
de la Cernăuți, care a hotărât unirea cu România, în cadrul căruia a
redactat „Actul Unirii”. Profesor la Universitățile din Viena și Cernăuți,
membru al Academiei Române (1911), director al Bibliotecii Academiei
Române, fruntaș al Partidului Național Liberal, fost ministru de stat,
ministru al lucrărilor publice, al muncii și, în final, al cultelor și artelor.

Str. Sever Bocu

1874 - 1951, politician român, economist, ziarist, redactor la ziarul
„Tribuna” din Arad, unul dintre fruntașii Partidului Național Român,
ulterior Partidul Național Țărănesc, deputat reprezentant al Banatului,
apoi ministru în guvernul lui Iuliu Maniu.

6

-

A 4-a strada la dreapta

str. Ioan Suciu

1862 - 1939, deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia,
organismul legislativ reprezentativ al „tuturor românilor din Transilvania,
Banat și Țara Ungurească”, cel care a adoptat hotărârea privind Unirea
Transilvaniei cu România, la 1 decembrie 1918.

7

-

A 5-a strada la dreapta

str. Tiron Albani

1887 - 1976, om politic, publicist și prozator, unul dintre convocatorii
Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

str. Enea Grapini

1893 - 1980, inginer constructor, arhitect și politician român din
Transilvania, membru al Partidului Social-Democrat din Transilvania și
Banat membru fondator al Consiliul Național Român Central; intre alte
manuscrise ce s-au păstrat în arhiva sa, se află și cel care poartă titlul
Calendarul evenimentelor premergătoare și revoluția din 1918 din
Austro-Ungaria.

8

-

A 6-a strada la dreapta

9

-

A 7-a strada la dreapta

str. Iosif Jumanca

1893 - 1949, om politic român, membru al Partidului Social Democrat din
Transilvania, membru al Consiliului Național Român Central (1918) și al
Consiliului Dirigent al Transilvaniei (1918-1920), deputat în Parlamentul
României; la Adunarea Națională de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918,
la care au fost prezenți 150 de delegați socialiști care s-au pronuntat
pentru unirea Transilvaniei cu România, a luat cuvântul și Iosif Jumanca,
care a arătat că social-democrații sprijină Unirea.

10

-

A 8-a strada la dreapta

str. Ioan Flueraș

1882 - 1953, lider social-democrat, vicepreşedinte al Marii Adunări
Naţionale de la Alba Iulia din 1918, deputat, publicist. Persecutat politic
de regimul comunist, a murit asasinat în închisoarea de la Gherla.
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11

-

A 9-a strada la dreapta

str. Aurel Lazăr

1872 - 1930, avocat, membru al Partidului Naţional Român, participant la
Marea Unire şi membru al Marelui Sfat Naţional Român din Transilvania,
membru al Consiliului Dirigent al Transilvaniei şi deţinător al Resortului
Justiţie, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, membru fondator al
Uniunii Avocaţilor din România

12

-

Str. paralela cu DJ 709, in partea
dreapta, intre a 3-a si a 6-a strada
la dreapta

str. Romul Boilă

1881 - 1946, avocat, una dintre cele mai importante figuri ale înfăptuirii
Marii Uniri. La 1 Decembrie 1918, a fost ales cu rang de ministru în
Consiliului Dirigent Român.

13

-

Drumul spre cimitir

Aleea Liniștii

-

-

Prima strada la stanga, prima din
satul vechi

str. Aurel Vlad

1875 - 1953, avocat, doctor în drept, promotor al Unirii din 1918, membru
în Consiliul Dirigent, membru al Partidului Național Român și apoi
fondator și fruntaș al P.N.Ț., a fost ministru de finanțe al României în anii
1919-1920, ulterior ministru al Cultelor și Artelor.

str. Teodor Mihali

1855 - 1934, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale de la 1
Decembrie 1918 și vicepreședinte al Marelui Sfat Național Român.
Ulterior, a devenit membru al Partidului Poporului, apoi al Partidului
Național Liberal, a fost ales ca deputat la alegerile din 1920 și 1931, și a
deținut și funcția de vicepreședinte al Senatului României.

str. Ep. Iuliu Hossu

1885 - 1970, episcop al Episcopiei greco-catolice de Cluj-Gherla, deținut
politic, cardinal, senator de drept în Parlamentul României, membru de
onoare (din 1945) al Academiei Române; a citit la 1 decembrie 1918 din
însărcinarea Marelui Sfat Național Român, mulțimilor adunate la Marea
Adunare Naționale de la Alba Iulia, proclamația de unire a Transilvaniei
cu Regatul României. Episcopii Iuliu Hossu și Miron Cristea (viitor
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române), alături de alți doi fruntași
ardeleni, Alexandru Vaida-Voevod și Vasile Goldiș, au dus la București
Declarația de Unire de la Alba Iulia.

str. Ștefan Cicio Pop

1865 - 1934, avocat și un om politic român, membru al PNR și mai apoi
vicepreședinte al PNȚ, deputat român în Dieta de la Budapesta,
participant activ la Marea Unire din 1918, Președinte al Consiliului
Național Central Român, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale de la
Alba Iulia, membru al Consiliului Dirigent deținând portofoliul apărării și al
internelor. Ministru de Stat pentru Transilvania, în Guvernul Alexandru
Vaida-Voievod precum și ministru de externe în același guvern. În cursul
guvernărilor Iuliu Maniu a deținut funcția de președinte al Adunării
Deputaților

14

15

16

17

-

-

-

A 2-a strada la stanga

A 3-a strada la stanga

A 4-a strada la stanga
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18

-

A 5-a strada la stanga

str. Al. Vaida Voevod

1872 - 1950, om politic, medic, publicist, unul dintre liderii marcanți ai
Partidului Național Român din Transilvania, apoi al Partidului Național
Țărănesc; a avut o contribuție deosebit de importantă la înfăptuirea Unirii
Transilvaniei cu România; rezoluția Comitetului Executiv a fost citită de
către Alexandru Vaida-Voevod în Parlamentul din Budapesta pe 5/18
octombrie. Pe 1 decembrie 1918, a participat la Marea Adunare
Națională de la Alba Iulia.

19

-

A 6-a strada la stanga

str. Ion I. C. Brătianu

1864 - 1927, om politic român, care a jucat un rol de primă importanță în
Marea Unire din 1918 și în viața politică din România modernă. A deținut
funcția de președinte al Partidului Național Liberal. De formație inginer,
Ionel Brătianu nu a profesat, ci s-a dedicat vieții politice; a fost de cinci
ori președinte al Consiliului de Miniștri — mai mult decât oricine altcineva
—, de trei ori ministru de interne, de două ori ministrul al apărării
naționale și de două ori ministru al afacerilor externe.

20

-

A 7-a strada la stanga

str. Vasile Goldiș

1862 - 1934, om politic, istoric, publicist, militant pentru unirea tuturor
românilor şi membru în Marele Sfat Naţional care a înfăptuit Unirea,
ministru al Culturii, membru de onoare al Academiei Române.

21

-

A 8-a strada la stanga

str. Samoilă Mârza

1886 - 1967, fotograf român, cunoscut mai ales pentru realizarea
singurelor clișee fotografice care surprind Marea Adunare Națională de la
Alba Iulia din 1 decembrie 1918.

22

-

A 9-a strada la stanga

str. Nicolae Iorga

1871 - 1940, istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet,
enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor
universitar și academician român.

23

-

A 10-a strada la stanga

str. Regina Maria

1875 - 1938, a fost principesă de coroană și a doua regină a României,
în calitate de soție a principelui de coroană devenit ulterior regele
Ferdinand I al României. A fost mama regelui Carol al II-lea.

str. Miron Cristea

1868 - 1939, publicist, filolog, politician român, senator, regent (20 iulie
1927 - 8 iunie 1930) și teolog, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române (1925 - 1939). În perioada 1 februarie 1938 – 6 martie 1939, a
fost prim-ministru al României. La 7 iunie 1919 a fost ales membru de
onoare al Academiei Române.

24

-

A 11-a strada la stanga

13 / 22

25

26

27

28

29

30

str. Iuliu Maniu

1873 - 1953, jurist, unul dintre cei mai prestigioşi oameni politici din
istoria României, membru de onoare al Academiei Române din 7 iunie
1919. Având o carieră politică ce s-a întins pe parcursul a 56 de ani, Iuliu
Maniu s-a numărat printre marii oameni de stat ai ţării noastre, luptând
cu perseverenţă împotriva tendinţelor autoritare ca un adevărat apărător
al democraţiei.

str. Vasile Lucaciu

1852 - 1922, una dintre cele mai importante personalități politice,
culturale și istorice ale românilor ardeleni din perioada dualismului
Austro-Ungar, militant pentru drepturile românilor din Transilvania; Dr.
Vasile Lucaciu a fost unul dintre românii care au semnat Memorandumul
din 1892. Procesul în care semnatarii Memorandumului au fost acuzați
de negarea autorității maghiare și de solicitarea independenței
Transilvaniei, i-a adus cei mai mulți ani de închisoare dintre toți
condamnații, 5.

-

Prima strada paralela cu DJ 709,
la stanga, de la a 4-a strada la
stanga pana in cartierul privat
(inspre Arad)

str. Vasile Stoica

1889 - 1959, diplomat, publicist, analist politic și asistent apropiat al lui
I.C. Brătianu; a făcut parte din corpul diplomatic al Ministerului Regal al
Afacerilor Străine din București la rangul miniștrilor plenipotențiari clasa I
în funcție; redactor la cotidianul Românul din Arad, în perioada august septembrie 1914; cunoscător de 14 limbi străine, Vasile Stoica a luptat
pentru fondarea, recunoașterea internațională și consacrarea României
Mari.

-

Prima 2-a paralela cu DJ 709, la
stanga, de la a 2-a strada la
stanga pana in cartierul privat
(inspre Arad)

str. Simion Bărnuțiu

1808 - 1864, om politic român, istoric, filozof, și profesor universitar, unul
dintre principalii organizatori ai Revoluției de la 1848 în Transilvania.

-

A 3-a strada paralela cu DJ 709,
la stanga, de la a 2-a strada până
la a 4-a strada la stanga

str. Constantin Stere

1865 - 1936, om politic, jurist, savant și scriitor român; a fost al doilea
președinte al Sfatului Țării (2 aprilie - 25 noiembrie 1918), jucând un rol
important în Unirea Basarabiei cu România; în 2010 a fost ales membru
post-mortem al Academiei Române.

str. Al. Averescu

1859 - 1938, mareșal al României, general de armată și comandantul
Armatei Române în timpul Primului Război Mondial; a fost, de
asemenea, prim-ministru al României în trei cabinete separate (fiind și
ministru interimar al afacerilor externe în perioada ianuarie-martie 1918).
Averescu a fost autorul a 12 opere despre chestiuni militare (inclusiv un
volum de memorii de pe prima linie a frontului), membru de onoare al
Academiei Române din iunie 1923 și decorat cu Ordinul Mihai Viteazul.

-

-

-

A 12-a strada la stanga

A 13-a strada la stanga

A 4-a strada paralela cu DJ 709,
la stanga, de la a 13-a strada la
stanga pana in cartierul privat
(inspre Arad)
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31

32

33

34

35

-

Zona cartierului privat, conform
hărții anexă

-

Zona cartierului privat, conform
hărții anexă

-

-

-

Zona cartierului privat, conform
hărții anexă

Zona cartierului privat, conform
hărții anexă

Zona cartierului privat, conform
hărții anexă

str. Corneliu Coposu

1914 - 1995, politician român, liderul opoziției din România
postcomunistă. Absolvent de drept și ziarist, om de încredere al liderului
național-țărănist Iuliu Maniu, Coposu a fost membru al Partidului Național
Țărănesc până la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deținut
politic în condiții foarte aspre timp de 17 ani, în faza stalinistă a regimului
comunist din România.

str. Nicolae Titulescu

1882 - 1941, diplomat, jurist, profesor și om politic român, în repetate
rânduri ministru al afacerilor străine, ministru plenipotențiar, fost
președinte al Ligii Națiunilor. A fost membru titular (din 1935) al
Academiei Române.

str. Ioan Rațiu

1828 - 1902, avocat, revoluţionar paşoptist din Transilvania, deputat,
memorandist. A luptat pentru drepturile politice şi naţionale ale românilor
din Transilvania. A devenit vicepreşedinte şi, ulterior, preşedinte al
Partidului Naţional Român. În casa lui Ioan Raţiu s-a discutat problema
înfiinţării ASTRA. A fost unul dintre cei mai proeminenţi fruntaşi români
care au iniţiat Memorandumul din anul 1892.

str. Titu Maiorescu

1840 - 1917, academician, avocat, critic literar, eseist, estetician, filosof,
pedagog, politician și scriitor român, prim-ministru al României între 1912
și 1914, ministru de interne, membru fondator al Academiei Române,
personalitate remarcabilă a României sfârșitului secolului al XIX-lea și
începutului secolului XX. Maiorescu este autorul celebrei teorii
sociologice a formelor fără fond, baza junimismului politic și „piatra de
fundament” pe care s-au construit operele lui Mihai Eminescu, Ion
Creangă, Ion Luca Caragiale și Ioan Slavici.

str. Al. Mocioni

1841 - 1909, om politic român, deputat în mai multe legislaturi în
Camera Ungară a Parlamentul de la Budapesta, unde a intrat pentru
prima dată la vârsta de 24 de ani. A propus și a sprijinit înființarea unui
Partid Național al românilor din Banat și Crișana, al cărui președinte a
fost timp de patru luni; a militat pentru drepturile românilor din Banat și
din Transilvania.
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36

-

37

38

-

-

Zona cartierului privat, conform
hărții anexă

Zona cartierului privat, conform
hărții anexă

Zona cartierului privat, conform
hărții anexă

str. Timotei Cipariu

1805 - 1887, erudit român transilvănean, revoluționar pașoptist, politician
în Transilvania, membru fondator al Academiei Române, primul
vicepreședinte, apoi președintele Asociației Transilvane pentru Literatura
Română și Cultura Poporului Român, lingvist, istoric, teolog, pedagog și
orientalist, „părintele filologiei române”, poliglot (cunoștea circa 15 limbi).

str. C.A. Rosetti

1816 - 1885, om politic român, jurnalist, membru fondator al Academiei
Române, fondator al Partidului Naţional Liberal. C. A. Rosetti reprezintă
un simbol al mişcărilor revoluţionare de pe teritoriul României, un
permanent luptător pentru cauzele, valorile şi idealurile româneşti. S-a
afirmat ca un lider radical al grupării politice liberale şi a ocupat funcţii
importante în stat. De asemenea, Rosetti a fost unul dintre precursorii
jurnalismului românesc, fondând unul dintre cele mai prestigioase
cotidiene ale veacului al XIX-lea, „Românul”.

str. Nicolae Ionescu

1820 - 1905, publicist și om politic român, membru fondator al Societății
Academice Române (Academia Română) și vicepreședinte al Academiei
Române (1889-1892). A desfășurat o activitate didactică intensă, a
participat la Revoluția din 1848, a fost senator, deputat și ministru de
externe.

Anexa nr. 3 – Loc. MÂNDRULOC
amplasamentul străzilor se descrie începand cu intrarea în localitatea Mândruloc, dinspre Vladimirescu înspre Cicir
Nr.
crt.
1

2

Denumire existenta

-

-

Descriere amplasament

DN7 - strada principala

Prima strada la dreapta

Denumire propusă

Descriere denumire propusă

str. Emil Racoviță

1868 - 1947, savant, explorator, speolog și biolog român, considerat
fondatorul biospeologiei (studiul faunei din subteran - peșteri și pânze
freatice de apă). A fost ales academician în 1920 și a fost președinte al
Academiei Române în perioada 1926 - 1929.

str. Spiru Haret

1851 - 1912, matematician, astronom și pedagog român, renumit pentru
organizarea învățământului modern românesc din funcția de ministru al
educației, pe care a deținut-o de trei ori. Membru titular al Academiei
Române.
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3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

A 2-a strada la dreapta

A 3-a strada la dreapta

A 4-a strada la dreapta

A 5-a strada la dreapta

A 6-a strada la dreapta

A 7-a strada la dreapta

str. Grigore Antipa

1867 - 1944, naturalist, biolog darwinist, zoolog, ihtiolog, ecolog, oceanolog
și profesor universitar român. Este savantul care a renovat total și instalat în
1906 Muzeul Național de Istorie Naturală, care acum îi poartă numele, în
actualul său lăcaș din București.

str. Petrache Poenaru

1799 - 1875, pedagog, inventator, inginer și matematician român, membru
titular al Academiei Române. În timpul studiilor brevetează primul toc
rezervor din lume (stiloul), mai întâi la Viena, apoi la Paris (brevet 3208, din
25 mai 1827), cu titlul Condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși
cu cerneală.

str. Ion Cantacuzino

1863 - 1934, medic și microbiolog român, fondator al școlii românești de
imunologie și patologie experimentală. A fost profesor universitar și membru
al Academiei Române. Inventatorul vaccinului antiholeric și cel care a
introdus vaccinarea anti-tuberculoză în România.

str. Ștefan Odobleja

1902 - 1978, autor, filozof, medic militar și scriitor român, precursor mondial
al ciberneticii generalizate pe care el însuși a denumit-o „psihologia
consonantistă”. Datorită contribuțiilor sale remarcabile, îndelung ignorate și
nerecunoscute, Ștefan Odobleja a fost ales membru post-mortem al
Academiei Române (în 1990).

str. Ana Aslan

1897 - 1988, medic român specialist în gerontologie, academician din 1974,
director al Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie (1958 - 1988). A
evidențiat importanța procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate
de vârstă, aplicând-o pe scară largă în clinica de geriatrie, sub numele de
Gerovital. Numeroase personalități internaționale au urmat tratament cu
Gerovital: Charles de Gaulle, Hrusciov, J.F. Kennedy, Indira Gandhi,
Marlene Dietrich, Charlie Chaplin, Kirk Douglas, Salvador Dali. Ana Aslan a
inventat (în colaborare cu farmacista Elena Polovrăgeanu) produsul geriatric
Aslavital, brevetat și introdus în producția industrială în 1980.

str. Victor Babeș

1854 - 1926, bacteriolog și morfopatolog român, membru al Academiei
Române din 1893. A fost fiul lui Vincențiu Babeș. În colaborare cu Victor
André Cornil, este autorul primului tratat de bacteriologie din lume (Bacteriile
și rolul lor în anatomia și histologia patologică a bolilor infecțioase) prin care
a pus bazele moderne ale acestei științe. De asemenea, este fondatorul
școlii românești de microbiologie.
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9

10

-

Str. paralela cu DN7, intre
a 7-a strada la dreapta și
limită loc. Cicir

-

Str. paralela cu DN7, intre
prima si a 7-a strada la
dreapta

str. George Cosmovici

1854 - 1920, inginer mecanic român, inventator, director al Serviciului de
ateliere și tracțiune al CFR (1901-1920). A fost inițiatorul pe plan european
al cercetărilor despre dimensionarea focarelor și aparatelor pentru ars
păcura. A construit un model original de pulverizator de păcură, folosit la
focarele locomotivelor. În 1906 a inventat cutia de ungere continuă pentru
roțile vagoanelor de cale ferată, invenția fiind adaptată la Căile Ferate
Române, dar și la rețeaua feroviară a altor țări din Europa.

str. Carol Davila

1828 - 1884, medic, ofiţer, profesor, personalitate marcantă în domeniul
medicinii, „figură nobilă de o distincţie atrăgătoare şi plină de înţelepciune”,
creatorul serviciului medical şi farmaceutic românesc, introduce ţara noastră
în circuitul medical european.

11

-

Str. paralela cu DN7, intre
prima si a 3-a strada la
dreapta

str. Nicolae Teclu

1839 - 1916, chimist român de renume internațional, membru al Academiei
Române din 1879, susținător al ideii de eliberare națională a românilor din
Transilvania. Inițial a studiat ingineria și arhitectura, iar apoi chimia. Ulterior
și-a continuat cariera devenind profesor de chimie generală și chimie
analitică la Viena. A avut o contribuție substanțială la dezvoltarea chimiei
mondiale. Unul dintre subiectele cercetate de el a fost flacăra, realizând un
arzător (bec) performant, ce a păstrat numele de Bec (arzător) Teclu.

12

-

Str. paralela cu DN7, intre
a 3-a si a 5-a strada la
dreapta

str. Victor Toma

1922 - 2008, inginer român, membru de onoare (1993) al Academiei
Române. A realizat primul calculator din țările socialiste, CIFA, cu exceptia
URSS.

13

-

Str. paralela cu DN7, intre
prima si a 3-a strada la
dreapta, zona CAP-uri

str. Nicolae Paulescu

1869 - 1931, om de știință român, medic și fiziolog, care a contribuit la
descoperirea hormonului antidiabetic eliberat de pancreas, numit mai târziu
insulină.

14

-

Bucla sud M-loc

Aleea Sudului

-

15

-

Zona privată M-loc vest,
prima paralelă cu DN7

Aleea Vestului

-

16

-

Zona privată M-loc vest, a
2-a paralelă cu DN7

Aleea Câmpului

-

17

-

Prima strada la stanga

str. Traian Vuia

1872 - 1950, inventator român, pionier al aviației mondiale. Pe data de 18
martie 1906 el a realizat unul din primele zboruri autopropulsate (fără
catapulte sau alte mijloace exterioare) cu un aparat mai greu decât aerul.

18

-

A 2-a strada la stanga

str. Aurel Vlaicu

1882 - 1913, a fost un inginer român, inventator și pionier al aviației române
și mondiale.
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19

-

A 3-a strada la stanga

str. Henri Coandă

1886 - 1972, academician și inginer român, pionier al aviației, fizician,
inventator și descoperitor al efectului care îi poartă numele.

20

-

A 4-a strada la stanga

str. Anastase Dragomir

1896 - 1966, inventator român din domeniul aviației, cel mai cunoscut pentru
invenția unei versiuni timpurii a unui scaun ejectabil, care a fost brevetată la
Paris, în 1930, de care a beneficiat împreună cu un alt inventator român,
Tănase Dobrescu.

21

-

A 5-a strada la stanga

str. Ion Paulat

1873 - 1954, un inovator și inventator român care a construit primul
hidroavion cu fuzelaj în 1911.

str. Horia Hulubei

1896 - 1972, savantul care, în prima jumătate a secolului trecut, a creat
şcoala de fizicieni atomişti din România. De numele său este legată şi
înfiinţarea Institutul de Fizică Atomică Turnu Măgurele, unde a fost construit
primul reactor nuclear din ţara noastră. Membru titular al Academiei
Române.

str. Tudor Ganea

1922 - 1971, matematician român, cunoscut pentru lucrările sale în
domeniul topologiei algebrice, în special teoria homotopiei.A predat la
University of Washington. În 1957 Ganea a publicat împreună cu Samuel
Eilenberg în Annals of Mathematics o lucrare în care au demonstrat teorema
Eilenberg–Ganea și au formulat conjectura Eilenberg–Ganea.

str. Emil Botez

1914 - 1978, inginer electromecanic, inventator român. A elaborat teoria
lanțurilor cinetimace și teoria generării suprafețelor pe mașinile-unelte. A
găsit aplicabilitate acestor teorii în controlarea angrenajelor și în controlul
preciziei mașinilor de danturat. Are mai multe brevete de inventator pentru
tipuri de mașini de danturat, roți dințate cilindrice și pentru un aparat pentru
controlul preciziei mașinilor de danturat.

22

23

-

A 6-a strada la stanga

-

Prima str. paralela cu DN7,
intre a 6-a strada la stanga
și limita loc. Cicir

-

A 2-a str. paralela cu DN7,
intre a 6-a strada la stanga
și limita loc. Cicir

25

-

A 3-a str. paralela cu DN7,
intre prima strada la stanga
și limita loc. Cicir

str. Traian Lalescu

1882 - 1929, academician și matematician român, profesor universitar la
București și la Timișoara. A fost primul rector al Școlii Politehnice din
Timișoara. Personalitate proeminentă a școlii matematice românești. Are
contribuții în multiple domenii ale matematicii pure și aplicate. Este unul din
fondatorii teoriei ecuațiilor integrale.

26

-

A 4-a str. paralela cu DN7,
intre a 4-a strada la stanga
și limita loc. Cicir

str. Dumitru Brumărescu

1872 - 1937, prolific inventator, pilot, pionier al aviației mondiale, apreciat și
încurajat în inițiativele sale de C. I. Istrati și Spiru Haret.

27

-

A 5-a str. paralela cu DN7,
intre prima și a 4-a strada
la stanga

str. George Fernic

1900 - 1930, pilot, inginer constructor de avioane și inventator român.

24
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-

A 6-a str. paralela cu DN7,
intre prima și a 2-a strada
la stanga

str. Ion Atanasiu

1892 - 1949, geolog român. S-a ocupat cu studierea cutremurelor din
România, a contribuit în mod deosebit la îndrumarea cercetărilor geologice
referitoare la zăcămintele de petrol și gaze naturale.

-

A 7-a str. paralela cu DN7,
limita sud cartier privat

str. Anghel Saligny

1854 - 1925, academician, inginer constructor, ministru și pedagog român,
este considerat unul dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea și
construcția podurilor și silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton
armat, unul dintre întemeietorii ingineriei românești.

29

30

-

Str. perpendiculară pe
DN7, zona nouă M-loc

str. Aurel Perșu

1890 - 1977, inginer mecanic român, constructorul primului automobil cu
profil aerodinamic avansat din lume cu roțile integrate în caroserie.

31

-

Str. perpendiculară pe
DN7, zona nouă M-loc - est

str. Ștefan Procopiu

1890 - 1972, fizician, profesor universitar și inventator român, membru titular
(din 1955) al Academiei Române. A descoperit efectul Procopiu de
depolarizare a luminii.

32

-

Cartier privat - prima str.
paralelă cu DN7

str. Nicolae Grigorescu

1838 - 1907, primul dintre fondatorii picturii române moderne, urmat de Ion
Andreescu și Ștefan Luchian. Nicolae Grigorescu a devenit un simbol pentru
tinerele generații de artiști care, în primele decenii ale secolului al XX-lea,
căutau să identifice și să aducă la lumină valorile spiritualității românești.

33

-

Cartier privat - a 2-a str.
paralelă cu DN7

str. Ștefan Luchian

1868 - 1916, pictor român, supranumit poetul plastic al florilor.

34

-

Cartier privat - a 3-a str.
paralelă cu DN7

str. Corneliu Baba

1906 - 1997, pictor român, cunoscut mai ales pentru portretele sale, dar și
pentru alte tipuri de tablouri și ilustrații de cărți.

35

-

Cartier privat - prima str.
perpendiculară pe DN7

str. Nicolae Tonitza

1886 - 1940, pictor și grafician român, interpret al "tristețelor luxuriant
colorate" și al unor sincere simțăminte de revoltă mocnită și îndelung
resemnată.

36

-

Cartier privat - a 2-a str.
perpendiculară pe DN7

str. Al. Ciucurencu

1903 - 1977, pictor român, membru corespondent (din 1963) al Academiei
Române.

37

-

Cartier privat - a 3-a str.
perpendiculară pe DN7

str. Ion Andreescu

1850 - 1882, pictor și pedagog român, membru post-mortem al Academiei
Române (1948).

38

-

Cartier privat - a 4-a str.
perpendiculară pe DN7

str. Marcel Iancu

1895 - 1984, pictor, arhitect și eseist român-israelian, de origine evreiască .
A absolvit în 1917 Academia de Arhitectură din Zurich. A studiat pictura cu
Iosif Iser.

39

-

Cartier privat - a 5-a str.
perpendiculară pe DN7

str. Victor Brauner

1903 - 1966, pictor și poet suprarealist, originar din România.

28
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Anexa nr. 4 – Loc. CICIR
amplasamentul străzilor se descrie începând cu intrarea în localitatea Cicir, dinspre Vladimirescu înspre Sâmbăteni
Nr.
crt.

Denumire existentă

Descriere amplasament

Denumire propusă

Descriere denumire propusă

1

-

DN7 - strada principala

str. George Enescu

1881 - 1955, compozitor, violonist, pedagog, pianist și dirijor român;
considerat cel mai important muzician român.

2

-

Prima strada la dreapta

str. Sigismund Toduță

1908 - 1991, compozitor, muzicolog, profesor român, membru
corespondent al Academiei Române.

3

-

A 2-a strada la dreapta

str. Ciprian Porumbescu

1853 - 1883, compozitor, a compus muzica pentru celebrul cântec
patriotic „Pe-al nostru steag e scris Unire”; de asemenea, a scris și
melodia fostului imn al României, "Trei culori".

4

-

A 3-a strada la dreapta

str. Anton Pann

data nasterii incerta - 1854, poet, profesor de muzică religioasă,
protopsalt, compozitor de muzică religioasă, folclorist, literat și publicist
român, compozitor al muzicii imnului național al României.

5

-

A 4-a strada la dreapta

str. Sabin Drăgoi

1894 - 1968, compozitor, profesor, muzicolog și folclorist arădean.

6

-

A 5-a strada la dreapta

str. Dinu Lipatti

1917 - 1950, pianist, compozitor și pedagog român; a fost ales membru
post-mortem al Academiei Române (1997); este considerat a fi cel mai
important pianist român.

7

-

A 6-a strada la dreapta

str. Mihail Jora

1891 - 1971, compozitor și dirijor român, membru titular (1955) al
Academiei Române; a fost profesor și Rector al Academiei Regale de
Muzică din București.

8

-

Str. paralela cu DN7, intre
prima si a 3-a strada la
dreapta

str. Anatol Vieru

1926 - 1998, compozitor român, pedagog și teoretician al muzicii
românești clasice a secolului al XX-lea.

9

-

Str. paralela cu DN7, intre a 3a si a 4-a strada la dreapta

str. Mihail Andricu

1894 - 1974, compozitor și profesor universitar, apreciat ca unul din
creatorii muzicii simfonice și de cameră în România de inspirație
folclorică; membru corespondent al Academiei Române.

str. Tiberiu Olah

1928 - 2002, compozitor, profesor și muzicolog român; a susținut
conferințe, referate, comunicări științifice în țară și peste hotare; a
realizat emisiuni de radio și televiziune și a publicat studii, articole,
interviuri, cronici în Muzica, Studii de Muzicologie, Contemporanul,
România Literară, Melos (Mainz) etc.

10

-

Str. paralela cu DN7, intre a 4a si a 6-a strada la dreapta
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11

12

-

Prima str. paralela cu DN7,
intre a 2-a si a 6-a strada la
dreapta

-

A 2-a str. paralela cu DN7,
intre a 2-a si a 6-a strada la
dreapta

str. Ion Vidu

1863 - 1931, compozitor și dirijor arădean, „un maestru al muzicii corale
românești”, cum îl numește biograful său principal, muzicologul Viorel
Cosma.

str. Ion Vasilescu

1903 - 1960, compozitor de muzică ușoară, profesor și dirijor român; a
fost cea mai importantă personalitate a muzicii ușoare românești din
secolul XX; a creat o muzică ușoară cu caracter național precis conturat,
valorificând intonațiile și ritmica cântecului popular; a mai compus
muzică de cameră, de scenă și de film, precum și coruri.

13

-

Prima strada la stanga

str. Tiberiu Brediceanu

1877 - 1968, compozitor, folclorist român, și jurist, fratele lui Caius
Brediceanu, fiul lui Coriolan Brediceanu și tatăl lui Mihai Brediceanu. A
participat și în calitate de deputat la Marea Adunare Națională de la Alba
Iulia, organismul legislativ reprezentativ al „tuturor românilor din
Transilvania, Banat și Țara Ungurească”, cel care a adoptat hotărârea
privind Unirea Transilvaniei cu România, la 1 decembrie 1918.

14

-

A 2-a strada la stanga

str. Dimitrie Cuclin

1885 - 1978, compozitor, muzicolog, filosof, scriitor și traducător român;
a realizat un vast sistem simfonic, cuprinzând 25 de simfonii, fiind un
susținător al monumentalului în simfonie.

15

-

A 3-a strada la stanga

str. Iosif Sava

1933 - 1998, muzicolog român, realizator de emisiuni radio și de
televiziune, provenit dintr-o familie în care se făcea muzică de peste trei
secole.

16

-

A 4-a strada la stanga

str. Gheorghe Dima

1847 - 1925, compozitor, dirijor și pedagog român, membru de onoare
(din 1919) al Academiei Române.

17

-

A 5-a strada la stanga

str. Paul Constantinescu

18

-

Str. paralela cu DN7, de la
intrarea in localitatea Cicir
pana la cimitir

str. Sergiu Celibidache
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1909 - 1963, compozitor român, violonist, dirijor, membru corespondent
(1963) al Academiei Române; a manifestat o constantă preocupare față
de folclor și melosul bizantin, transformându-se dintr-un cercetător
pasional într-un creator de forme sonore novatoare, originale.
1912 - 1996, dirijor și compozitor român, membru de onoare al
Academiei Române; unul dintre cei mai renumiti dirijori și compozitori ai
lumii.

