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REFERAT
Cu privire la redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi
păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv
4 tronsoane de prelungire străzi şi schimbarea de denumiri la 2 străzi respectiv 1 piaţă
din Municipiul Timişoara
Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Timişoara, materialul întocmit de Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Serviciul
Terenuri, Banca de Date Urbană şi Cadastru şi Comisia de Atribuire sau Schimbare de
Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., actualizată prin Dispozitia Primarului nr.
nr.1518/01.10.2013, comisie care propune redenumirea unor poduri peste Bega din
Municipiul Timişoara şi păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4
străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi şi schimbarea de denumiri la 2 străzi
respectiv 1 piaţă din Municipiul Timişoara, conform listei cu propunerile de denumiri
transmisă prin adresa nr. CT2016 – 1648 / 12.04.2016 către comisia judeţeană de denumiri
constituită în baza Ordinelor Prefectului nr.293/28.05.2012 şi nr.817/24.07.2006, listă
aprobată de către comisia municipală de denumiri prin Procesul Verbal de Şedinţă din data
de 23.03.2016 semnat de membri comisiei, cu modificările stabilite de comisia judeţeană de
denumiri, în sensul respingerii a 7 propuneri dintre cele 8 înaintate de redenumire a
podurilor, propunerile respinse fiind cele pentru podurile Ştefan cel Mare, Traian, Mitr.
Andrei Şaguna, Decebal, Dacilor, Mihai Viteazul şi pentru pasarela dintre Parcuri / Pasarela
Ioan Polen respectiv în sensul aprobării cu menţiune a schimbării denumirii de stradă în
„Rabin Dr. Ernest Neumann” şi anume „se aprobă, cu propunerea ca denumirea Episcop
Josef Nischbach să fie atribuită unei străzi”.
În şedinţa din data de 23.03.2016 s-au propus, de către Comisia de Denumiri a
Primăriei Municipiului Timişoara, următoarele:
S-a avut în vedere faptul că Istoricul Podurilor din Timişoara cuprinzând denumirile
actuale, denumirile vechi şi denumirile populare, este prezentat în cartea cu acelaşi nume
scrisă de ing. Jancsó Árpád, publicată la Editura Mirton Timişoara în anul 2001 şi s-a propus
redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi păstrarea denumirilor
celorlalte poduri, după cum urmează:
- PASARELA GELU situată între Strada Gelu şi Strada Crizantemelor îşi păstrează
denumirea.
- PODUL MUNCII situat între Bulevardul Iuliu Maniu şi Strada George Pop de Băseşti se
redenumeşte PODUL IULIU MANIU.
- PODUL EROILOR situat între Strada Iancu Văcărescu şi Strada Dimitrie Bolintineanu
îşi păstrează denumirea.

- PODUL ŞTEFAN CEL MARE situat pe Bulevardul General Ion Dragalina se
redenumeşte PODUL GENERAL ION DRAGALINA.
- PODUL METALIC situat între Strada Andrei Mureşeanu şi Strada Ady Endre îşi
păstrează denumirea.
- PODUL TRAIAN situat pe Bulevardul 16 Decembrie 1989 se redenumeşte PODUL
MARIA.
- PODUL MITR. ANDREI ŞAGUNA situat între Bulevardul Mihai Viteazu şi Bulevardul
Regele Ferdinand I se redenumeşte PODUL MIHAI VITEAZU.
- PODUL MICHELANGELO situat pe Strada Michelangelo îşi păstrează denumirea.
- PASARELA DINTRE PARCURI / PASARELA IOAN POLEN situată între Parcul
Copiilor şi Strada J. H. Pestalozzi se redenumeşte PASARELA ÎNDRĂGOSTIŢILOR,
având în vedere că în ultima perioadă a apărut obiceiul aplicării lacătelor de către perechile
de îndrăgostiţi, obicei preluat şi din alte ţări.
- PODUL DECEBAL situat între Bulevardul Revoluţiei din 1989 şi Bulevardul 3 August
1919 se redenumeşte PODUL TRAIAN.
- PODUL DACILOR situat între Strada Dacilor şi Piaţa Badea Cârţan se redenumeşte
PODUL DECEBAL.
- PODUL MIHAI VITEAZUL situat între Calea Dorobanţilor şi Strada Andrei Şaguna
sau Piaţa Sarmizegetusa se redenumeşte PODUL ANDREI ŞAGUNA.
- PODUL MODOŞ, pod de cale ferată, situat în Zona Freidorf - Strada Carpenului – Strada
Ioseph Gabriel, îşi păstrează denumirea.
Denumirile propuse de comisia municipală de denumiri se fac ca urmare a adreselor
nr. SC2013-9217/02.04.2013 a doamnei DANIELA APOSTOLESCU domiciliată pe B-dul
Mihai Eminescu nr.5 ap.3, respectiv cu nr. WW2016–000236/05.02.2016 a domnului
CIUGUDEAN MIRCEA domiciliat pe str. Batania nr.62, întrucât pot crea confuzii şi derută
în orientarea din oraş.
-Strada cu denumirea „Dr. Ernest Neumann”, din ZONA TORONTALULUI – STR.
ARTHUR RUBINSTEIN, tronsonul 1, conform planului de situaţie anexat, să îşi schimbe
denumirea în STRADA „RABIN OPPENHEIMER”, Oppenheimer Zvi Hirsh ben David
(1821-1859), supranumit „Gaon Rabbi Herschele Temeswarer”, un fost rabin, considerat cel
dintâi lider spiritual atestat de comunitatea evreiască din Banat, personalitate religioasă ce sa bucurat de recunoaştere europeană, iar mormântul său din cimitirul evreiesc din Timişoara,
construit în stil mausoleu, a devenit un loc de pelerinaj pentru evrei şi neevrei, la propunerea
comisiei municipale de denumiri ca urmare a adresei nr. SC2015–015288/10.06.2015 a
Comunităţii Evreilor din Timişoara, cu sediul pe str. Gheorghe Lazăr nr. 5, depusă prin
preşedinte Dr. Luciana Friedmann prin care ne adresează rugămintea ca strada Sinagogii din
Fabric pe care dealtfel a şi locuit rabinul Ernest Neumann, cu denumirea acuală Episcop
Josef Nischbach, să fie redenumită “Rabin Dr. Ernest Neumann” ţinând seama de fapul că
„în toate marile oraşe europene cartierele evreieşti şi personalităţile au un spaţiu memorial”
şi menţionează că „azi o foarte mică stradă periferică (pe care sunt doar două case) îi poartă
numele”;
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-Strada cu denumirea „Episcop Josef Nischbach”, din ZONA FABRIC, tronsonul 2,
conform planului de situaţie anexat, pe care a locuit rabinul Ernest Neumann, să îşi schimbe
denumirea în STRADA „RABIN DR. ERNEST NEUMANN”, DR.ERNEST NEUMANN
(n.12 ian. 1917, satul Ceica, jud. Bihor – d.21 apr. 2004, Timişoara), un fost teolog iudaic
român, care a îndeplinit funcţia de prim-rabin, apoi mare rabin al comunităţii evreilor din
Timişoara (1949-2004), a aparţinut curentului neolog al iudaismui transilvănean, la
propunerea Comunităţii Evreilor din Timişoara, cu sediul pe str. Gheorghe Lazăr nr. 5,
depusă prin preşedinte Dr. Luciana Friedmann;
- Strada nouă din ZONA CALEA SEVER BOCU, tronsonul 3, perpendiculară pe
strada Constructorilor, situată între strada Constructorilor şi str. Ion Ionescu de la Brad,
conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „MIRCEA - DIMITRIE
RAŢIU”, Mircea–Dimitrie Raţiu (n.11.0ct. 1923, Turda – d.2 sept. 2011, Turda), un fost om
de ştiinţă român, inginer, doctor în ştiinţe tehnice, profesor onorific al Universităţii
Politehnica din Timişoara, atribuirea de denumire de stradă se face la solicitarea S.C.
VALERAM S.R.L. cu sediul pe str. Ion Ionescu de la Brad nr.9, iar denumirea „MIRCEA DIMITRIE RAŢIU” se atribuie la propunerea d-lui Ioan Gheorghe Raţiu din Braşov prin
care se solicită „atribuirea numelui unei străzi din Mun. Timişoara, cu numele Dr. Ing.
Mircea–Dimitrie Raţiu”, în memoria distinsului om de ştiinţă;
- Tronsonul de stradă nouă din ZONA CALEA MARIRILOR 1989 - STR. GAVRIL
MUSICESCU, tronsonul 4, situat în prelungirea intrării Elisabeta Rizea, conform planului
de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „ELISABETA RIZEA” la propunerea
Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru;
- Tronsonul de intrare cu denumirea Elisabeta Rizea aprobată prin HCL nr.149/2015
să îşi schimbe tipul de arteră în STRADĂ, deoarece strada face legătura între str.
Gospodarilor şi Calea Martirilor 1989, la propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date
Urbana si Cadastru;
- Tronsonul de stradă nouă din ZONA CALEA URSENI - UZINA DE APĂ,
tronsonul 5, situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume, la sud-vest de Calea Urseni,
conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „IULIU PODLIPNY”,
la propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru;
- Tronsonul de stradă nouă din ZONA MEHALA - STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU, tronsonul 6, situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume, conform
planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „PETRU VINTILĂ”, la
propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru;
- Tronsonul de stradă nouă, din ZONA TORONTALULUI – AEROPORT
UTILITAR, tronsonul 7, situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume, conform planului de
situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „ALEXANDRU JEBELEANU”, la
propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru;
- Strada nouă din ZONA TORONTALULUI – AEROPORT UTILITAR, tronsonul
8, situată între strada Szeged şi strada Maria Dogaru, perpendiculară pe strada Alexandru
Jebeleanu, paralelă cu strada Petru Bandu, fiind situată la nord – est de aceasta din urmă,
conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „SLT. IOAN – LUCIAN
LEUŞTEAN”, Ioan–Lucian LEUŞTEAN (n.23.10.1986, Drobeta Turnu – Severin - d.2011)
- Sublocotenent (post mortem), cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara, militar erou
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care şi-a slujit patria cu onoare şi devotament până la sacrificiul propriei vieţi, fiind rănit
foarte grav de explozia unui dispozitiv improvizat în Afganistan, ulterior decedând într-un
spital din Germania, atribuirea de denumire se face la propunerea Serviciului Terenuri,
Banca de Date Urbana si Cadastru, iar denumirea se atribuie la propunerea Ministerului
Apărării Naţionale – Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, propunere ca numele
sublocotenentului (post mortem) „Ioan – Lucian LEUŞTEAN” să facă obiectul „atribuirii
sau schimbării denumirii unor străzi de pe raza municipiului Timişoara”, „având în vedere
că militarul erou şi-a slujit patria cu onoare şi devotament până la sacrificiul propriei vieţi”;
- Strada nouă din ZONA TORONTALULUI – AEROPORT UTILITAR, tronsonul
9, perpendiculară pe strada Corneliu Ursu, paralelă cu strada Maria Dogaru, fiind situată la
nord–vest de strada Maria Dogaru, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea
STRADA „SLT. IOAN GROSARU”, Ioan GROSARU (n.24.oct.1972, loc. Fălticeni, jud.
Suceava - d.21.sept.2007, Tallil, Iraq) - Sublocotenent (post mortem), cetăţean de onoare al
Municipiului Timişoara, militar erou care şi-a slujit patria cu onoare şi devotament până la
sacrificiul propriei vieţi, fiind ucis de explozia unui proiectil perforant autoforjabil care a
lovit transportorul în care se afla împreună cu alţi 4 militari ai Batalionului 32 Infanterie
„Mircea” în zona Tallil, Iraq, atribuirea de denumire se face la propunerea Serviciului
Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru, iar denumirea se atribuie la propunerea
Ministerului Apărării Naţionale – Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, propunere ca
numele sublocotenentului (post mortem) „Ioan GROSARU” să facă obiectul „atribuirii sau
schimbării denumirii unor străzi de pe raza municipiului Timişoara”, „având în vedere că
militarul erou şi-a slujit patria cu onoare şi devotament până la sacrificiul propriei vieţi”;
- Piaţa cu denumirea „LEONARDO DA VINCI”, din ZONA CAMPUS
UNIVERSITAR, tronsonul 10, situată în sensul giratoriu de pe Bulevardul Vasile Pârvan, cu
axul Strada Michelangelo - Strada Cluj, conform planului de situaţie anexat, să îşi schimbe
denumirea în PIAŢA „MICHELANGELO”, la propunerea domnului viceprimar Dan
Diaconu.
- Strada nouă din ZONA CETATE, tronsonul 11, situată între Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Sfântul Gheorghe, respectiv între strada 9 Mai şi strada General Praporgescu, perpendiculară
pe aceste două străzi între imobilele cu numerele poştale nr.1 şi nr.3 de pe str. 9 Mai,
conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „GRUPUL SIGMA”, la
propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu;
GRUPUL SIGMA – fenomen cultural curajos şi unic în creaţia artistică timişoreană a anilor
’70, decisiv în racordarea culturii româneşti la tendinţele majore ale artei europene
contemporane, a fost fondat în anul 1969 în Timişoara de către artiştii Ştefan Bertalan,
Constantin Flondor Străinu, Doru Tulcan, la care s-au alăturat ulterior artiştii Ioan Gaita şi
Elisei Rusu, precum şi, în anul 1970, matematicianul Lucan Codreanu.
Iniţial a existat gruparea 111 formată din Roman Cotoşman, Bertalan şi Flondor, care
s-a dezintegrat după plecarea lui Cotoşman în Philadelphia, SUA, în anul 1969.
Deşi grupul se formase încă din anul 1969, numele Sigma a apărut doar după
adrearea matematicianului Codreanu în 1970, nume derivat din simbolul matematic pentru
„sumă”, denumirea Sigma (iniţial Sigma I), însemnând “sumă de unităţi”, sumă de
individualităţi.
Din grup au mai făcut parte plasticienii Diet Sayler, Zoltan Molnar, Toma Viorel,
„laboratorul” principal al grupului fiind Liceul de Arte Plastice Timişoara.
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Prin adresa nr.SC2016-11808/13.05.2016 Instituţia Prefectului ne-a transmis
Hotărârea nr.41 din data 12.05.2016 cu Anexa 1, a Comisiei Judeţene privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri, prin care a aprobat lista cu propunerile transmise de noi prin adresa
nr.CT2016 – 1648 / 12.04.2016 cu modificările stabilite de comisia judeţeană de denumiri,
în sensul respingerii a 7 propuneri dintre cele 8 înaintate de redenumire a podurilor,
propunerile respinse fiind cele pentru podurile Ştefan cel Mare, Traian, Mitr. Andrei
Şaguna, Decebal, Dacilor, Mihai Viteazul şi pentru pasarela dintre Parcuri / Pasarela Ioan
Polen respectiv în sensul aprobării cu menţiune a schimbării denumirii de stradă în „Rabin
Dr. Ernest Neumann” şi anume „se aprobă, cu propunerea ca denumirea Episcop Josef
Nischbach să fie atribuită unei străzi”, însă avizul Comisiei Judeţene privind atribuirea
sau schimbarea de denumiri, are caracter consultativ, conform art.5 alin.(1) din
Ordonanţa Guvernului României nr.63 din 29 august 2002 actualizată.
In Anexa nr.1 sunt prezentate Lista cu denumirile podurilor peste Bega din
Municipiul Timişoara, în Anexa nr.2 sunt prezentate planurile de situaţie ale podurilor peste
Bega, în Anexa nr.3 sunt prezentate Tabelul privind atribuirea respectiv schimbarea de
denumiri la străzi şi o piaţă din Municipiul Timişoara, Procesul Verbal de Şedinţă al
comisiei municipale de denumiri din data de 23.03.2016 şi Hotărârea Comisiei Judeţene
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri nr. 41 din data 12.05.2016 cu Anexa 1, iar în
Anexa nr.4 sunt prezentate planurile de situaţie ale străzilor şi pieţei.
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