Din 1 ianuarie 2021, strada Sucevei se numeste strada
Evreilor Deporta?i Vineri , 8 Ianuarie 2021, 15:42

Consilierii locali au votat in primavara anului 2019 schimbarea denumirii strazii
Sucevei in strada Evreilor deportati, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2021.
Initiativa de a modifica denumirea strazii a venit din partea Federatiei Comunitatilor
Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic, care a depus o cere in acest sens la Primaria
Oradea. Propunerea de redenumire a strazii din zona fostului ghetou a fost facuta
intrucat din aceasta zona, in timpul Holocaustului din Transilvania de Nord, au plecat
trenurile in care au fost imbarcati evreii din ghetoul inceput in 3 mai 1944, acestia fiind
trimisi la Auschwitz-Birkenau.
?Decizia de a supune la vot in ?edin?a de Consiliu Local aceasta propunere venita din part
ea Federa?iei Comunita?ilor Evreie?ti din Romania, Comunitatea Evreilor din Oradea, rep
rezinta un gest mic prin care Primaria municipiului Oradea recunoa?te ?i apreciaza co
ntribu?ia popula?iei evreie?ti la cultura ?i civiliza?ia ora?ului nostru", a declarat vicepr
imarul Arina Mo?, legat de aceasta modificare a denumirii strazii Sucevei.
Schimbarea adresei este gratuita
Avand in vedere faptul ca hotararea Consiliului Local intra in vigoare din 1 ianuarie
2021, Institu?ia Arhitectului ?ef atrage aten?ia riveranilor de pe strada Evreilor Dep
orta?i (fosta Sucevei) ca to?i proprietarii de imobile (construc?ii, terenuri) pot sa sol
icite in mod gratuit Primariei municipiului Oradea eliberarea certificatului de
nomenclatura stradala ?i adresa prin care se atesta noua adresa (numarul administrativ v
a ramane acela?i).
Certificatul de nomenclatura stradala ?i adresa se emit in baza unei cereri tip inso?ita de ur
matoarele acte:
-

Carte de identitate/ CUI -copie;

Extras de carte funciara, de maxim 1 an, copie ?i/sau copie coala CF in cazul apar
tamentelor atat CF individual cat ?i CF colectiv;

Plan topografic intocmit, semnat ?i stampilat de topograf autorizat sau schi?a topogra
ica cu viza OCPI in concordan?a cu CF, cu excep?ia imobilelor apartamente situate in bl
ocurile de locuin?e sau plan de amplasament ?i delimitare a imobilului cu viza OCPI.
De asemenea, ceta?enii care locuiesc pe aceasta strada au obliga?ia sa-si schimbe cartea de
identitate, astfel ca Biroul de Eviden?a a Persoanelor (din cadrul S.P.C.L.E.P Oradea) c
u punctul de lucru in str. Republicii nr. 24 invita ceta?enii domicilia?i in prezent pe str. Su
cevei sa-?i schimbe car?ile de identitate cu noua denumire ?strada Evreilor Deporta?i", benef
iciind de gratuitatea conferita de lege.
Programul zilnic de lucru al Biroului de Eviden?a a Persoanelor este luni - joi: 08:00-1
8:00, vineri 08:00-16:00.

