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TABEL 
 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri la străzi şi intrări 
 

 1.  ZONA TORONTALULUI – AEROPORT UTILITAR 
 
 TRONSONUL 1     STRADA „SZEGED” 
  
 Strada cu denumirea „JECZA PETER” care îşi schimbă denumirea.  
 SZEGED – oraş din Ungaria înfrăţit cu Timişoara 

 
 2.  ZONA  CALEA MARTIRILOR 1989 – STR. MUREŞ 
 
 TRONSONUL 2     STRADA „PETER JECZA” 
 
 Strada cu denumirea „MAXIMILIAN FREMAUT” care îşi schimbă denumirea,  
situată între strada Mureş şi Calea Martirilor 1989. 
  PETER JECZA (n.16 octombrie 1939, Sfântu Gheorghe – d.24 martie 2009, 
Timişoara), a fost un sculptor român, profesor de sculptură la Facultatea de Arte a 
Universităţii de Vest din Timişoara.  
 
 3. ZONA  FREIDORF 
 
 TRONSONUL 3    STRADA „MAXIMILIAN FREMAUT” 
 
 Stradă nouă, perpendiculară pe strada Dimitrie Stan, situată la vest de strada Ion 
Românu, între strada Dimitrie Stan şi Calea Ferată Podul Modoş – Gara Timişoara Vest. 
 MAXIMILIAN EMMANUEL DE FREMAUT (n.1725 – d.1769), a fost un inginer 
valon, provenind din mica aristocraţie francofonă a Ţărilor de Jos, care a executat lucrările 
esenţiale de gospodărire a apelor din Banat în secolul al XVIII-lea, a proiectat sistemul de 
regularizare a debitelor hidrografice Timiş - Bega şi sistemul de alimentare cu apă a oraşului 
Timişoara. 
 
 4. ZONA STR. GAVRIL MUSICESCU – STR. MUREŞ 
 
 TRONSONUL 4    INTRAREA „HEINZ DOLL” 
   
 Intrare nouă perpendiculară pe strada  Hebe între imobilele numerele 56A şi 58. 
 HEINZ DOLL (n.21 aprilie 1930 – d.2014), a fost Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara, preşedinte al Cercului de Prietenie Karlsruhe-Timişoara din 1993, 
personalitate marcantă şi importantă a vieţii Timişoarei, care începând din 1993 a iniţiat  şi 
organizat numeroase transporturi umanitare destinate timişorenilor, de sprijin beneficiind 
diverse instituţii de cult, Primăria Timişoara, spitale, şcoli. 
 
 5. ZONA  TORONTALULUI 
 
 TRONSONUL 5    INTRAREA „ŞTEFAN JÄGER” 
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 Tronsonul de ramificaţie a străzii ,,ARTHUR RUBINSTEIN” perpendicular pe 
strada Arthur Rubinstein între imobilele cu numerele 5 şi 7, care îşi schimbă denumirea. 
 ŞTEFAN JÄGER (n.31 mai 1877, Cenei – d.16 martie 1962, Jimbolia), a fost un 
pictor român de etnie germană din Banat, supranumit şi ,,pictorul şvab”, cunoscut pentru 
picturile sale care descriu istoria, viaţa, tradiţiile şi obiceiurile şvabilor bănăţeni. 
 
 6. ZONA  TORONTALULUI 
 
 TRONSONUL 6    INTRAREA „ŞTEFAN FOGARAŞI” 
      
 Tronsonul de ramificaţie a străzii ,,ARTHUR RUBINSTEIN” perpendicular pe 
strada Arthur Rubinstein între imobilele cu numerele 13 şi 15, care îşi schimbă denumirea. 
 ŞTEFAN FOGARAŞI (secolul XVII), a fost un traducător care şi-a desfăşurat 
activitatea de predicator reformat la Lugoj pe la mijlocul secolului al XVII – lea, a tradus din 
latină şi maghiară aşa – zis-ul Catechismus adecă a creştineştii religii şi credinţe în scurte 
întrebări şi răspunsuri cuprinse cu fapte din Sfânta Scriptură întărită coprindere sau 
măduvă, numit de autorul acestui manual, profesorul Alstedius din Alba Iulia şi Biblia Mică, 
traducere tipărită în 1648 cu concursul lui Akos Barcsay, mare ban al Lugojului şi 
Caransebeşului. 
 
 7. ZONA CALEA SEVER BOCU 
 
 TRONSONUL 7    STRADA „ACAD. REMUS RĂDULEŢ”   
     
 Tronsonul de stradă nouă, situat în prelungirea străzii Acad. Remus Răduleţ, care 
face legătura cu strada Dr. Grigore T. Popa. 
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