DICŢIONAR

explicativ al denumirii
strazilor din Timisoara

Primaria
Municipiului
Timisoara
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str. 1 decembrie

1 Decembrie 1918 reprezintă
data unirii Transilvaniei cu
Regatul României format din
principatele unite ale Moldovei și
Țării Românești, zi stabilită după
Revoluţia din Decembrie 1989 ca
zi naţională a României.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 2358,84m

bd. 16 decembrie 1989

16 Decembrie 1989 reprezintă
data începerii Revoluţiei din
Decembrie 1989 de la Timişoara.
S-a reabilitat trotuarul pe
o lungime de 685 m şi s-au
amenajat piste pentru ciclişti în
2013.
Lungime: 1379,99m
Dec. locală nr. 260/1990

str. 20 decembrie 1989

20 Decembrie 1989 reprezintă
data în care Timişoara a devenit
prima localitate eliberată de sub
regimul comunist din România,
la Revoluţia din 1989 etc.
Lungime: 528,83m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

bd. 3 august 1919

Această denumire de bulevard
reprezintă data intrării
armatei din Regatul România
în Timişoara şi preluarea
administrativă a acesteia.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 90 m în 2014.
Lungime: 666,19m
Dec. locală nr. 505/1990

piaţa 700

(reprezintă strada de legătură
între str. Paris şi str. Nikolaus
Berwanger)
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 95 m în 2012.
Lungime: 392,17m

str. 9 mai

Această denumire de stradă
reprezintă victoria forţelor aliate
antifasciste asupra Germaniei
Hitleriste şi sfârşitul celui deal doilea război mondial al
secolului XX.
Lungime: 76,99m

str. Abrud

A

Localitate din judeţul Alba,
România situată în una din
depresiunile din Munţii Apuseni.
Oraşul a fost unul dintre centrele
răscoalei conduse de Horea,
Cloşca şi Crişan (1784). Atestată
documentar din 1215 etc.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 200 m în 2014.
Lungime: 455,51m

intr. Aca de Barbu

Soprană (1893 - 1958, n.
Sighişoara). Directoare a
Operei din Timişoara în anul
1946. Repertoriu romantic: “Bal
Mascat” de Verdi, “Tristan şi
Isolda” de Wagner, “Năpasta” de
Sabin Drăgoi etc.
Lungime: 155,03m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Acad. Alexandru Borza

Botanist român (1887-1971,
n. Alba Iulia ). Întemeietorul
geobotanicii din România,
fondator al Grădinii Botanice din

municipiul Cluj Napoca etc.
Lungime: 468,17m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Acad. Aurel Bărglăzan

Aurel Bărglăzan (n. 27 martie
1905, Porumbacu de Sus, Sibiu,
d. 17 octombrie 1960, Timișoara)
a fost un inginer român, profesor
universitar la Universitatea
Politehnica Timișoara, membru
corespondent al Academiei
Române. Este considerat
întemeietorul școlii românești de
mașini hidraulice. A fost decan al
facultăților de Electromecanică
și Mecanică.
Lungime: 331,67m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 169/2004)

piaţa Acad. Corneliu
Micloşi

Corneliu Micloși (n. 5 martie
1887, Covăsînț, Arad, d. 10
august 1963, Timișoara) a fost
un inginer român, membru
titular al Academiei Române
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din anul 1955. Cariera didactică
și-a desfășurat-o între anii
1939 - 1963 la Universitatea
Politehnica Timișoara. În 1939
ca șef de lucrări, în1940 ca
profesor suplinitor, iar din 1942
ca profesor titular. În 1949
a fost decan al Facultății de
Electrotehnică, iar între anii
1953 - 1961 șef al Catedrei de
Utilajul și Tehnologia Sudării din
Facultatea de Mecanică.
Lungime: 206,45m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Acad. Dimitrie Gusti

Dimitrie Gusti (n. 13 februarie
1880, Iași; d. 30 octombrie 1955,
București), a fost un filosof,
sociolog și estetician român.
Membru al Academiei Române
din 1919, președintele Academiei
Române (1944 - 1946), ministru
al învățământului între 1932 și
1933, profesor la Universitățile
din Iași și București. Dimitrie
Gusti este considerat a fi
creatorul sociologiei românești.
A inițiat și îndrumat acțiunea
de cercetare monografică a
satelor din România (1925 1948). A obținut legiferarea
serviciului social (1939), prin

care se instituționaliza, pentru
prima oară în lume, cercetarea
sociologică, îmbinată cu
acțiunea socială practică și cu
pedagogia socială.
Lungime: 229,36m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Acad. Petre P.
Negulescu

Filozof şi om politic român
(1872-1951, n. Ploieşti).
Profesor Universitar la Iaşi şi
Bucureşti, membru titular al
Academiei Române (1936). În
1896 publică, în “Convorbiri
literare”, studiul “Filosofia
practică. Spiritul francez”. Cu
această bibliografie –și fără
doctorat– devine profesor titular
la Catedra de Istoria Filosofiei
și Logică, la Universitatea din
Iași. În 1900, în volumul omagial
“Titu Maiorescu” îi apare studiul
“Rolul ideilor în progresul social”.
Publică, după mulți ani de
muncă asiduă, în 1910, primul
volum din lucrarea “Filosofia
Renașterii” (vol. II în 1914),
considerată drept capodopera
sa. În același an, prin
pensionarea din învățământ a
lui Titu Maiorescu, Negulescu se

transferă la București, ocupând
catedra fostului său profesor.
Lungime: 255,00m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Acad. Remus Răduleţ

Remus Răduleț (n. 3 mai 1904,
Brădeni, Sibiu, d. 6 februarie
1984, București) a fost un
inginer român, membru titular
al Academiei Române din
1955. A studiat la Institutul
Politehnic Timișoara - Inginerie
electromecanică și apoi în
străinătate studii doctorale la
Politehnica Federală din Zürich
(astăzi denumită ETHZ) unde l-a
cunoscut pe Einstein. Ca profesor
de Teoria electromagnetismului
la Institutul Politehnic București
a promovat electrodinamica
relativistă în cursul “Bazele
electrotehnicii”, propunând
axiomatizarea acestei științe
și teoria mărimilor fizice
primitive. Este inițiatorul imensei
enciclopedii tehnice intitulate
“Lexiconul Tehnic Român”.
Lungime: 724,10m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Acad. Sextil Puşcariu

Sextil (Iosif) Pușcariu (1877,
Brașov – 1948, Bran (Törcsvár)),
un filolog și lingvist, istoric
literar, pedagog şi cronicar
român. A devenit doctor în
filosofie al Universității Leipzig
în 1899. Profesor universitar la
Cernăuţi şi Cluj. Lucrări: “Atlas
lingvistic român”; “Dicţionar
etimologic al limbii române”. A
scris şi alte lucrări lingvistice.
Lungime: 160,27m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

aleea Actorilor
Lungime: 358,83m

str. Adam Anavi

Ádám Anavi (n. 26 februarie
1909, Turda, Austro-Ungaria,
astăzi în România – d. 24
februarie 2009, Timişoara) a
fost un scriitor, poet, dramaturg
și traducător maghiar din
Transilvania. Scrieri: “Etica
şi cibernetica”; “Dicţionarul
literaturii maghiare din
România”.
Lungime: 336,29m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 477/2009)
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str. Adam Mickiewicz

Adam Bernard Mickiewicz (n. 24
decembrie 1798 la Zaosie - d. 26
noiembrie 1855 la Istanbul) a
fost un poet, scriitor polonez și
luptător pentru independența
și reîntregirea patriei natale.
A fost considerat cel mai bun
poet romantic polonez din
secolul XIX, alături de Zygmunt
Krasiński, Juliusz Słowacki și
Cyprian Kamil Norwid. Lirică
romantică: Balade şi romanţe.
Poeme istorice: “Konrad
Wallenrod”; “Străbunii”; “Pan
Tadeusz” etc.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 391,70m

Prin lucrările sale a popularizat
șvabii bănățeni și locurile natale,
în lumea culturală germană.
Între 1893-1896 a fost director
la Raimundtheater din Viena
iar între 1898-1903, director
al proaspăt fondatei instituții
Kaiserjubiläums-Stadttheater
(teatrul orășenesc jubiliar), azi
Volksoper (opera populară).
Într-o parte semnificativă
a operei literare a lui Adam
Müller-Guttenbrunn (“Micul
șvab”, “Iakob și fiii săi”, “Clopotele
meleagului natal” etc.), scriitorul
exaltă frumusețea satului
bănățean, cu obiceiurile,
tradițiile și îndeletnicirile sale din
secolul XIX.
Lungime: 254,22m
Dec. locală nr. 260/1990

str. Adam Müller
Guttenbrunn

str. Ady Endre

Adam Müller-Guttenbrunn (n. 22
octombrie 1852, în Guttenbrunn,
Banat, azi Zăbrani, județul
Arad - d. 5 ianuarie 1923, Viena)
a fost un scriitor, romancier și
om de cultură șvab, care a avut
o mare influență asupra vieții
culturale, în special în lumea
teatrului din Viena sfârșitului
de secol XIX. A fost director al
Teatrului din Viena (azi Opera).

Endre Ady, în maghiară Ady
Endre, (n. 22 noiembrie 1877,
Érmindszent, comitatul Sălaj,
azi Ady Endre, județul Satu
Mare – d. 27 ianuarie 1919,
Budapesta) a fost un poet
maghiar, considerat a fi unul
dintre cei mai importanți poeți
ai secolului XX, și ai literaturii
maghiare în special. În literatura
maghiară este primul care rupe

legătura cu stilurile vechi, creând
un stil modern. Poezia lui a
fost influențată de Baudelaire,
Verlaine. A fost un poet
simbolist. Simboluri des folosite:
Dumnezeu, Bani, Léda.
Lungime: 247,53m
Dec. locală nr. 260/1990

str. Agricultorilor

S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2014.
Lungime: 407,39m

str. Agronomiei
Lungime: 415,16m

str. Aida

Operă muzicală, bazată pe
un libret scris de Antonio
Ghislanzoni şi compusă de
Giuseppe Verdi, compozitor al
secolulului XIX, unu din cei mai
importanţi reprezentanţi ai
teatrului liric, cu o carieră de 60
de ani, operă în care se pleacă de
la drama cu structuri izolate şi se
ajunge la drama lirică etc.
Lungime: 319,92m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 151/2001)

str. Alba Iulia

Alba Iulia (cunoscută pe
vremuri sub numele Bălgrad)
(magh. Gyulafehérvár) este un
municipiu situat pe malul râului
Mureș, reședința județului Alba
din România (Transilvania). Între
anii 1541 și 1711 orașul a fost,
cu unele întreruperi, reședința
și astfel capitala politică a
Transilvaniei. Pentru o scurtă
perioadă de timp, începând
cu recunoașterea principelui
Mihai Viteazul drept suveran
al Moldovei, Transilvaniei și
al Țării Românești (1599) a
fost și capitală a acestor state.
Conform recensământului din
2011 are o populaţie de circa
327.224 locuitori.
Lungime: 151,28m

str. Albăstrelelor

S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013.
Lungime: 1725,79m

str. Albinelor

S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 540 m în 2012; S-au
efectuat lucrări de întreţinere şi
reparaţii la carosabil în 2013.
Lungime: 1420,42m
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str. Alecu Russo

Alecu Russo (n. 17 martie 1819,
Chișinău - d. 5 februarie 1859,
Iași) a fost poet, prozator, eseist,
memorialist și critic literar român
(originar din Basarabia), ideolog
al generației de la 1848. Este
autorul volumului “Cântarea
României”, tipărit anonim. Fără
a revendica vreodată explicit
această operă, a furnizat unul
dintre cele mai cunoscute litigii
de paternitate literară din istoria
literaturii române.
Lungime: 221,88m

str. Alexandra Indrieş

Alexandra Indrieș (pe numele
său real Gloria Barna și, după
căsătorie, Gloria Lillin) (n. 13
martie 1936, Oradea – d. 20
ianuarie 1993, Timișoara) a
fost o prozatoare, poeticiană,
eseistă și critic literar de
origine română. Prima apariție
publicistică a avut-o în 1954, în
“Viața Capitalei”. A continuat cu
colaborări la “Scrisul bănățean”,
la continuatoarea acestei reviste,
“Orizont” și, sporadic, la “Limbă
și literatură”. A debutat editorial
în 1973, cu romanul psihologic
“Saltul în gol”, construit în spiritul
unor modele celebre, ca William

Faulknersau André Gide. Tot în
1973 a colaborat la traducerea
cărții de “Basme” a lui Clemens
Brentano.
Lungime: 108,43m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Alexandru Donici

Alecu Donici (Alexandru Donici)
(n. 19 ianuarie 1806, Bezin, azi
Donici, Orhei - d. 21 ianuarie
1865, Iași) a fost un poet fabulist
basarabean. A scris satiră
umoristică despre moravurile
sociale ale timpului său (Fabule).
Lungime: 368,93m

str. Alexandru Golescu

Alexandru G. Golescu (n. 1819
- d. 15 august 1881, comuna
Rusănești, județul Olt) a fost
un om politic liberal român,
care a servit ca prim-ministru
al României în anul 1870 (între
2 februarie și 20 aprilie). A fost
cunoscut ca Arăpilă sau Negru,
numele său fiind scris uneori
Alexandru Golescu-Negru.
În luna aprilie 1848 a fost
implicat alături de frații Golești
la pregătirea Revoluției din
1848. A luat parte la mișcarea
revoluționară de la 1848 din
Țara Românească și a fost trimis

de guvernul provizoriu ca agent
confidențial la Constantinopol.
Sub Carol I a fost ministru de
finanțe din noiembrie 1868 până
în ianuarie 1870, în guvernul
Dimitrie Ghica și apoi președinte
al consiliului de miniștri din 2
februarie 1870 până în 20 aprilie
1870, cât și ministru de Interne și
ad-interim la Afaceri Străine.
Lungime: 199,73m

calea Alexandru Ioan Cuza

Alexandru Ioan Cuza (sau
Alexandru Ioan I; născut la 20
martie 1820, Bârlad, Moldova,
astăzi în România și decedat
la 15 mai 1873, Heidelberg,
Germania) a fost primul
domnitor al Principatelor
Unite și al statului național
România. A participat activ la
mișcarea revoluționară de la
1848 din Moldova și la lupta
pentru unirea Principatelor. La
5 ianuarie 1859, Cuza a fost
ales domn al Moldovei, iar
la 24 ianuarie 1859 și al Țării
Românești, înfăptuindu-se
astfel unirea celor două țări
române. Devenit domnitor,
Cuza a dus o susținută activitate
politică și diplomatică pentru
recunoașterea unirii Moldovei și

Țării Românești de către Puterea
suzerană și Puterile Garante
și apoi pentru desăvârșirea
unirii Principatelor Române
pe calea înfăptuirii unității
constituționale și administrative,
care s-a realizat în ianuarie
1862, când Moldova și Țara
Românească au format un
stat unitar, adoptând oficial,
în 1862, numele de România și
formând statul român modern,
cu capitala la București, cu o
singură adunare și un singur
guvern.
Lungime: 441,13m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Alexandru Jebeleanu

Poet român din Banat (19231996, n. Şipet, judeţul Timiş).
A debutat în revista “Universul
literar”, în 1941, debutul editorial
fiind în 1945 cu volumul “Oglinzi
sonore”. În 1949 a fost înfiinţată
Filiala Timişoara a Uniunii
Scriitorilor din România, din
care făceau parte 16 membri ai
Uniunii Scriitorilor din România.
Lungime: 339,61m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 477/2009)
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str. Alexandru Lăpuşneanu
Alexandru Lăpuşneanu a fost
un domn al Moldovei care
a domnit între septembrie
1552 - 18 noiembrie 1561 și
octombrie 1564 - 9 martie
1568. Alexandru Lăpuşneanu
a plasat țara sub suzeranitatea
Poloniei, depunând jurământ
de fidelitate regelui polonez și
obligându-se să-i dea, în timp de
război, 700 de călăreți. Această
politică dusă de Lăpuşneanu
față de polonezi a atras asupra
lui ura lui Ferdinand, împăratul
Germaniei. În momentul în care
era cel mai sigur pe domnie, este
detronat de un venetic crescut
la curtea sa, Mihăiţă Din Berceni
poreclit și Berberita. Acesta, prin
înşelăciuni şi intrigi, îşi adună o
oaste de mercenari și-l învinge
pe Lăpuşneanu la Verbia, la 18
noiembrie 1561.
Lungime: 446,18m

str. Alexandru Macedonski
Alexandru A. Macedonski (n.
14 martie 1854, București, d. 24
noiembrie 1920, București) a fost
un poet, prozator,dramaturg
și publicist român. Supranumit
poetul rondelurilor, inspirânduse din literatura franceză,

este primul reprezentant al
simbolismului în literatura
română. Inițiatorul cenaclului
și revistei literare “Literatorul”, a
susținut modernizarea poeziei
românești, fiind într-o continuă
polemică cu junimiștii. Aceste
polemici i-au afectat serios
cariera literară și viața și au
rămas notabile polemicile sale
cu Vasile Alecsandri, Mihai
Eminescu și Ion Luca Caragiale.
Lungime: 565,61m

str. Alexandru Miletici

Primar al Timişoarei în perioada
1.12.1937 – 3.01.1938 etc.
Lungime: 86,21m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

piaţa Alexandru Mocioni

Alexandru Mocioni
(Alexandru de Mocioni sau
Alexandru Mocsonyi, în forma
maghiarizată) (n. 4 noiembrie
1841 la Budapesta; d. 1 aprilie
1909 la Birchiș, Arad) a fost un
om politic român, deputat în
mai multe legislaturi în Camera
Ungară a Parlamentului 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.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 200 m în 2014.
Lungime: 370,38m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Alexandru Odobescu

Alexandru Odobescu (n. 23
ianuarie 1834, București - d. 10
noiembrie 1895, București) a
fost un scriitor, arheolog și om
politic român. A fost ministru
al monumentelor (1863-1864),
și profesor de arheologie la
Universitatea din București. Este
autorul unui tratat de istorie a
arheologiei (“Istoria arheologiei”,
1877) și a unei monografii
dedicate tezaurului de la
Pietroasa descoperit în perioada
profesoratului său (Le Trésor de
Pétrossa. Étude sur l’orfèvrerie
antique, Tome I-III, Éditions J.
Rothschchild, Paris, 1887-1900).
Lungime: 1136,52m

str. Alexandru Rogojan

Profesor la Institutul Politehnic
“Traian Vuia” Timişoara. Studiu

în domeniul informatic. A predat
până în 1970 etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 156 m în 2012.
Lungime: 337,39m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Alexandru Şerbănescu
Alexandru “Alecu” Șerbănescu
(17 mai 1912 în Coloneşti,
județul Olt - 18 august 1944
în Rușavăț, județul Buzău) a
fost pilot de vânătoare, lider al
aviaţiei românești în al doilea
război mondial. În primăvara
anului 1942 a luptat cu forțele
germane împotriva Uniunii
Sovietice pe Frontul de Est,
inclusiv la Stalingrad. A zburat
mai ales cu avioane de luptă
IAR-80 și Messerchmitt Bf-109.
Lungime: 318,62m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Alexandru Vaida–
Voievod

Alexandru Vaida-Voevod
(n. 27 februarie 1872, Olpret
(satul Bobâlna) - d. 19 martie
1950, Sibiu) om politic, medic,
publicist, unul dintre liderii
marcanţi ai Partidului Naţional
Român din Transilvania, apoi
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al Partidului Naţional Ţărănesc.
Unul dintre iluştrii politicieni
ai perioadei interbelice, VaidaVoevod a debutat ca un ferm
susţinător pentru drepturile
naţionale a românilor din
Ardeal. După Marea Unire
şi fuziunea naţionalilor cu
ţărăniştii, s-a numărat printre
liderii marcanţi ai noului Partid
Naţional Ţărănesc.
Lungime: 456,18m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Alexandru Vlahuţă

Alexandru Vlahuță (n. 5
septembrie 1858, Pleșești, azi
Alexandru Vlahuță — d. 19
noiembrie 1919, București) a fost
un scriitor român, una dintre
cele mai cunoscute cărți ale
sale fiind “România Pitorească”,
despre care Dumitru Micu spune
că este un „atlas geografic
comentat, traversat de o caldă
iubire de țară”.
Lungime: 221,29m

str. Alexandru Xenopol

Alexandru Dimitrie Xenopol (n.
23, după alte surse 24 martie
1847, Iași - d. 27 februarie
1920, București) a fost un

academician, istoric, filosof,
economist, pedagog, sociolog
și scriitor român. Alexandru D.
Xenopol este autorul primei
mari sinteze a istoriei românilor.
A fost și un filozof al istoriei de
talie mondială, fiind considerat
printre cei mai mari istorici
români, alături de Nicolae Iorga.
Lungime: 173,73m

intr. Alma Cornea Ionescu

Compozitoare, pianistă, profesor
şi critic muzical din Banat (1900
– 1977 ). A predat la Colegiul de
Muzică Ion Vidu din Timişoara.
A scris (în mai multe ediţii):
“Metodă de pian”.
Lungime: 304,92m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 151/2001)
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 355/2008)

str. Alpiniştilor

Lungime: 281,99m

str. Alsacia

Provincie istorică situată în nordestul Franţei cuprinsă între Munţii
Vosgi şi Fluviul Rin. Capitala se
află la Strasbourg. Exploatări de
compuşi de potasiu la Mulhouse.
Agricultura - cereale, viticultură,

avicultură etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 20132014.
Lungime: 253,49m

a devenit astfel prima navă
iluminată electric etc.
S-a reabilitat trotuarul parţial
în 2014.
Lungime: 143,31m

str. Aluniş

str. Amforei

Aluniş (germană Traunau) este o
localitate în județul Arad, Banat,
România.
Lungime: 938,89m

str. Alva Thomas Edison

Thomas Alva Edison (n.11
februarie 1847 Milan, OH,
SUA – d. 18 octombrie 1931,
West Orange, NJ, SUA) a fost un
important inventator și om de
afaceri american al sfârșitului de
secol XIX și început de secol XX. A
fost cunoscut și ca “Magicianul
din Menlo Park”, fiind și cel mai
prolific inventator al timpului prin
aplicarea practică a descoperirilor
științifice (1903 brevete). În anul
1877 inventează fonograful,
primul aparat de înregistrat
sunete și totodată de redare a lor.
În anul 1879 inventează becul cu
incandescență iar în anul 1880
realizează prima distribuție de
energie electrică instalând o
centrală electrică pe pachebotul
transatlantic “Columbia”, care

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2012; S-a reabilitat
trotuarul pe aprox. 50% din
lungimea străzii în 2012-2013.
Lungime: 530,61m

aleea Amiciţiei
Lungime: 165,22m

str. Amurgului

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 570,68m

str. Amzei
Lungime: 458,59m

str. Ana Ipătescu

Ana Ipătescu, născută în anul
1805 la București, într-o familie
din burghezia vremii, a unui
negustor, a fost o eroină a
revoluției de la 1848 din Țara
Românească. Datorită soțului
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ei, funcționar la Departamentul
Vistieriilor, participă la întâlniri
ale societății secrete “Frăția”
unde cunoaște pe câțiva
dintre conducătorii care vor
intra în guvernul revoluționar
după izbucnirea revoluției
la 9 iunie 1848. A participat
direct, în fruntea mulțimii
prorevoluționare bucureștene
la eliberarea guvernului
revoluționar, arestat la 19 iunie
1848, în urma unui complot
contrarevoluționar.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 690 m în 2012-2013.
Lungime: 1224,05m

str. Ana Lugojana

1. Operetă a unui compozitor
şi dirijor român de cor din
Banat, lugojan, Filaret Barbu.
2. Piesă corală compusă
de compozitorul, dirijorul şi
folcloristul român Ion Vidu etc.
Lungime: 161,24m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Andrei Mocioni

Andrei Mocioni (n. 27 iunie 1812,
Budapesta - d. 23 aprilie/5 mai
1880, Foeni, Timiș) a fost un
jurist și om politic român, născut

la Budapesta, care a militat
pentru drepturile românilor
din Banat și Transilvania, a fost
membru al Senatului Imperial
de la Viena, membru fondator
al Academiei Române (1866) și
membru onorific din 1870.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 320 m în 2012. S-a
reabilitat trotuarul parţial
în 2012.
Lungime: 382,52m
Dec. locală nr. 260/1990

str. Andrei Mureşanu

Andrei Mureşanu, scris și
Mureşianu, (n. 16 noiembrie
1816, Bistrița - d. 12 octombrie
1863, Brașov) a fost un poet
și revoluționar român din
Transilvania. Născut în familia
unui mic întreprinzător, a
studiat filozofia și teologia la
Blaj, lucrând apoi ca profesor
la Brașov, începând cu 1838.
A început să publice poezie în
revista “Foaie pentru minte,
inimă și literatură”. A fost printre
conducătorii Revoluției din 1848,
participând alături de delegația
Brașovului la Adunarea de la Blaj
din mai 1848.
S-a reabilitat trotuarul parţial
în 2012.

Lungime: 233,27m

str. Andrei Şaguna

Andrei Șaguna (n. 20 ianuarie
1808, Miscolț, Ungaria — d.
28 iunie 1873, Sibiu) a fost
un mitropolit ortodox al
Transilvaniei, militant pentru
drepturile ortodocșilor și ale
românilor din Transilvania,
fondator al Gimnaziului
Românesc din Brașov (1851),
membru de onoare al Academiei
Române.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 65 m în 2014.
Lungime: 414,93m

str. Anemonelor

Lungime: 319,35m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 354/ 2008)

str. Anghel Saligny

Anghel I. Saligny (n. 19 aprilie
1854, Șerbănești, județul
Galați - d. 17 iunie 1925,
București), 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.
Lungime: 310,53m

str. Anina

Localitate urbană situată în
Banat, în judeţul Caraş – Severin.
Deţinea la recensământul din
anul 1991 un nr. de 11.703
locuitori. Din punct de vedere al
industriei găsim exploatări de
huilă şi argile refractare, fabrici
de mobilă şi întreprindere de
panificaţie etc.
Lungime: 298,99m

str. Anişoara Odeanu

Anișoara Odeanu (pseudonimul
Doinei Stella Grațiana Peteanu;
n. 28 mai 1912, Pădureni, județul
Timiș - d. 1 septembrie 1972,
Lugoj, județul Timiș) a fost o
poetă, prozatoare și jurnalistă
română. Debutează literar în
anul 1934 cu romanul “Într-un
cămin de domnișoare”, care
este primit favorabil de critică.
George Călinescu numind-o
„întâia ingenuă a literaturii
române feminine”. Scrie, timp de
aproximativ un deceniu, pentru
“Adevărul literar și artistic”,
“Universul literar”, “Curentul
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magazin”, “Cuvântul”, “Seara”,
“Ecoul”, “Revista Fundațiilor
Regale”, “Viața” și pentru câteva
publicații bănățene, semnând
recenzii, reportaje, interviuri,
articole de opinie.
Lungime: 525,68m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 150/2001)

str. Ans

Ans (valonă Anse) este o comună
francofonă din regiunea Valonia
din Belgia. Comuna este formată
din localitățile Ans, Alleur, Loncin
și Xhendremael și este situată
în aglomerația orașului Liège.
Suprafața totală a comunei este
de 23,35 km². La 1 ianuarie 2008
comuna avea o populație totală
de 27.550 locuitori.
Lungime: 129,27m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 143/2012)

bd. Antenei
Lungime: 643,37m

str. Anton Bacalbaşa

Anton Bacalbaşa (n. 21 februarie
1865, Brăila - d. 1 octombrie
1899) a fost ziarist, prozator și
traducător român, creatorul
personajului literar Moș Teacă.

Împreună cu Ion Luca Caragiale
a editat prima serie (1893)
a revistei umoristice “Moftul
român”. A făcut parte din
mișcarea muncitorească și a
colaborat la “Contemporanul”
și la publicațiile socialiste
“Emanciparea”, “Drepturile
omului”.
Lungime: 1465,69m

str. Anton Golopenţia

Anton Golopenția (n. 12 mai
1909, Județul Caraș-Severin
– d. 26 mai 1951, închisoarea
Văcărești) a fost un sociolog
și geopolitician român,
unul din fondatorii Şcolii
Românești de Geopolitică. A
fost o personalitate științifică
complexă, licențiat în Drept și
Filosofie, cu doctoratul obținut
în Germania, unde primise o
bursă și unde a intrat în contact
cu lucrările geopoliticienilor
germani.
Lungime: 371,37m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 93/2004)

str. Anton Pann

Anton Pann (născut: Antonie
Pantoleon-Petroveanu) (data
nașterii incertă, între 1793-1797,

Sliven, Imperiul Otoman, azi
Bulgaria - d. 2 noiembrie 1854,
București, Țara Românească)
a fost un poet, compozitor de
muzică religioasă, profesor de
muzică religioasă, folclorist,
literat, publicist, compozitor
al muzicii imnului național al
României. A fost supranumit de
Mihai Eminescu „finul Pepelei,
cel isteț ca un proverb” în poemul
Epigonii. Prin prescurtarea
numelui de familie și românizare
va fi numit Anton Pann. A scris
printre altele “Năzdrăvăniile lui
Nastratin Hogea” şi “Povestea
Vorbii”. A scris şi lucrări didactice
muzicale.
Lungime: 197,97m

str. Anton Pavlovici Cehov

Anton Pavlovici Cehov ( n. 17
ianuarie 1860 - d. 2 iulie 1904)
a fost un medic, prozator și
dramaturg rus. De o sută de ani
spectacole după piesele sale
sunt prezente, în fiecare stagiune
pe afișele teatrelor din România.
Lungime: 785,66m

str. Anton Seiler

Anton Seiler (n. 1820 la Arad
- d.1904 la Timişoara), mare
comerciant şi filantrop din

Banat. A donat din propria avere
pentru spitale, azilul de bătrâni,
instituţii de săraci, bolnavi şi
nevăzători. În calitatea sa de
preşedinte al Uniunii Crucii-Albe,
a sponsorizat construirea de
către Leopold Löffler a Spitalului
de Copii din Timişoara, numit la
acea vreme Policlinica Uniunii
Crucii-Albe.
Lungime: 207,92m

str. Anul 1848

Revoluția Română de la 1848 s-a
desfășurat în condițiile în care
părți din teritoriul național se
aflau sub stăpânirea imperiilor
vecine (Transilvania, Bucovina),
în timp ce Moldova și Muntenia
erau constrânse să accepte
protectoratul Rusiei țariste
și suzeranitatea Imperiului
Otoman. În Moldova, mișcarea
revoluționară a avut un caracter
pașnic, ea mai fiind denumită
în epocă și revolta poeților și s-a
concretizat printr-o petiție în
martie 1848 și printr-un program
în august 1848. Petițiunea
Proclamaţiunea cuprindea 35
de puncte și a fost redactată,
de catre Vasile Alecsandri, la o
întrunire a tinerilor revoluționari
moldoveni care a avut loc la
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hotelul Petersburg din Iași,
cu știrea domnitorului Mihail
Sturdza, în data de 27 martie.
Această “petițiune a boierilor
și notabililor moldoveni” avea
un caracter moderat datorită
atitudinii rezervate a principelui
Sturdza, care era presat de
prezenta trupelor ruse la graniță.
Strada a fost modernizată în
2013: reabilitare carosabil,
trotuare şi accese auto, acolo
unde a fost cazul.
Lungime: 503,78m

str. Anvers

Antwerpen (în franceză Anvers,
în engleză Antwerp, în spaniolă
Amberes) este un oraș din
regiunea Flandra din Belgia
și, în același timp, capitala
provinciei cu același nume. În
ianuarie 2010, Anvers număra
aproximativ 493.000 de locuitori.
Orașul se întinde în cea mai
mare parte de-a lungul malului
drept al fluviului Escaut și este
renumit pentru portul său, unul
dintre cele mai mari din Europa.
Aici a luat fiinţă prima bursă din
lume în anul 1460 etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013.
Lungime: 359,74m

str. Apateu

Comună din judeţul Arad,
situată în partea de vest, în
prelungirea munţilor Codru
Moma, la circa 25 km - nord de
localitea Ineu, având în anul
1991 un nr. de 4143 locuitori,
conform datelor statistice din
recensământ. Este formată din
trei sate: Apateu (sat reședință
de comună, situat la 71 km de
municipiul Arad), Berechiu și
Moțiori. Comuna Apateu are o
suprafață de 7610 ha.
Lungime: 681,65m

str. Apelor

Lungime: 143,27m

str. Apicultorilor
Lungime: 394,03m

str. Aprodul Movilă

În toiul unei bătălii cu un
uzurpator sprijinit de turci,
Ştefan cel Mare şi-a pierdut
calul. Atunci, un paj din garda
domnească, anume Aprodul
Purice, a descălecat şi i-a oferit
calul său. Dar cum Ştefan era
prea scund pentru a încăleca
fără ajutor, tănărul s-a ghemuit
ca o movilă şi l-a ajutat să
încalece. Domnitorul i-a promis

că, dacă vor scăpa din bătălie,
îi va schimba numele în Movilă,
ceea ce s-a şi întâmplat. Neamul
Movileştilor a ajuns să conducă
Moldova. Pe lângă staţiunea
Eforie, urmaşilor Aprodului
Purice le datorăm Mănăstirea
Suceviţa.
Lungime: 562,04m

calea Aradului

1. Municipiu aflat în partea
de vest a României, situat pe
cursul râului Mureş, reşedinţă
a judeţului Arad. Deţine
un nr. de 159.074 locuitori,
conform datelor statistice de la
recensământul din anul 2011.
Menţionat din Evul Mediu, în
anul 1156, cu atestare urbană
din anul 1329 etc. 2. Judeţ situat
în partea de vest a României,
aflat la frontiera cu Ungaria şi
în regiunea dublu imperială
istorică Banat. Străbătut de
cursuri de apă ca: Mureş, Criş
Alb. Suprafaţa acestui spaţiu
geografic teritorial ar fi de
7652 Km2, cu populaţie de circa
503.768 locuitori după date
statistico - recenzate etc.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 34 m în 2014; S-a
aşternut covor asfaltic pe o

lungime de 464 m în 2014. În
sensul giratoriu de la Selgros
s-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 200 m în 2014.
Lungime: 5402,62m

aleea Arcaşilor

S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 63 m în 2014.
Lungime: 163,63m

str. Arcidava

Cetate Dacă şi castru roman,
situat pe ruta imperială Apulum,
Tibiscum, Lederata, în provincia–
regiune Banat pe aria comunei
Vărădia, lângă Oraviţa, judeţul
Caraş – Severin. Sediu pentru
Cohorta I Vindelicorum, din anii
106 - 108 A. D. etc.
Lungime: 1020,02m

str. Arcului
Lungime: 112,31m

str. Ardealului

Transilvania sau Ardealul este
o regiune istorică și geografică
situată în interiorul arcului
carpatic, una din regiunile
istorice ale României. De-a
lungul timpului a făcut parte
din Dacia, din Imperiul Roman,
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din Regatul Ungariei, respectiv
din Imperiul Austriac. Pentru
circa 170 de ani, între 1526 și
1699, a fost stat independent,
sub numele de Principatul
Transilvaniei.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 370 m în 2014.
Lungime: 1718,25m

intr. Arenei
Lungime: 195,32m

str. Argeş

1. Argeş este un judeţ în
regiunea Muntenia din
România, cu o arie de 6801 km2.
2. Râul Argeș este un curs de
apă din S-SE României, afluent
al Dunării la Oltenița. Are 350
km iar suprafaţa bazinului
hidrografic este de 12.550 km2.
Izvorăşte din partea centralvestică a culmii principale
a Munţilor Făgăraş prin doi
afluenţi: Buda şi Capra. 3. Cetate
situată pe cursul de apă Argeş,
atestată în 1330.
Lungime: 250,64m

intr. Arh. Cornel Liuba

S-a născut în 1880 în Banat. A
studiat arhitectura la Budapesta
şi Praga. A înfiinţat Şcoala de

Arte şi Meserii la Timişoara
ţinând cursul de arte decorative.
În August 1919 Corneliu Liuba
vine la Timişoara la conducerea
Şcolii de arte şi meserii, pe care
o reorganizează şi o înzestrează
cu maşini noi în locul celor
devastate de armatele de
ocupaţie. În 1920 a înfiinţat pe
lângă această şcoală şi un curs
de artă decorativă, iar după
câteva luni era parte activă la
fondarea “Societăţii de arte
frumoase”. În Ianuarie 1923
a mers la Praga să urmeze
Secţia de arhitectură a Şcolii
Politehnice, obţinând în 1926
diploma de inginer-arhitect.
Astfel, după mulţi ani, şi-a putut
satisface dorinţa pe care o
avusese în momentul terminării
liceului. În anul 1933, când a
fost mutată Şcoala de Belle-Arte
de la Cluj la Timişoara, a fost
încredinţat cu predarea cursului
de “noţiuni de arhitectură”. A
murit în 1953.
Lungime: 139,04m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 200/2002)

str. Arh. Duiliu Marcu

Duiliu Marcu (n. 1885, Calafat
- d. 9 martie 1966, București) a

fost un arhitect român, membru
titular (din 1955) al Academiei
Române, președinte de onoare a
Uniunii arhitecților din România.
A participat la construcția
Universității din București,
alături de arhitectul Nicolae
Ghica-Budești (1912 - 1913).
A elaborat o serie de studii de
sistematizare, precum cel pentru
Piața Victoriei din București.
A fost profesor la Institutul de
arhitectură „Ion Mincu”.
Lungime: 538,65m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Arh. Ion Mincu

Ion Mincu (n. 1852, Focşani - d.
6 decembrie 1912, Bucureşti) a
fost un arhitect, inginer, profesor
şi deputat. Promotor al unui
stil românesc în arhitectură,
Mincu a integrat în operele
sale specificul arhitecturii
tradiţionale din România.
Exemple în acest sens sunt
bufetul din Şoseaua Kiseleff
(1882-1892), vila Robescu din
Sinaia. Ca o recunoaştere a
importanţei sale în evoluţia
şcolii româneşti de arhitectură,
începând cu anul 1953,
Universitatea de Arhitectură şi

Urbanism din Bucureşti îi poartă
numele.
Lungime: 154,36m

str. Arh. Laszlo Szekely

Arhitect maghiar (n. la data
de 3.08.1877, în Salonta – d.
23.01.1934, în municipiul
Timişoara). La numai 31 de
ani a devenit primul arhitectșef al oraşului de pe Bega,
unde autorităţile locale i-au
încredinţat proiectarea unui
abator modern (actualul
complex al Abatorului Comunal
(1904)). A lucrat timp de
aproape două decenii în serviciul
Primăriei, proiectând un număr
mare din cele mai importante
clădiri din centrul orașului.
S-a reabilitat trotuarul pe toată
lungimea străzii în 2013.
Lungime: 89,44m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Arh. Victor Vlad

Victor Vlad (n. 8 februarie
1889, Lugoj - d. 27 decembrie
1967, Timișoara) a fost un
arhitect și inginer constructor
român, profesor universitar
la Universitatea Politehnica
Timișoara. Este cunoscut ca
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întemeietor al Facultății de
Construcții din Timișoara şi
ca proiectant al mai multor
biserici ortodoxe din Banat
și Transilvania. În 1957 a fost
decorat cu Ordinul Muncii cl. a
III-a, iar în 1962 a primit titlul de
profesor universitar emerit.
Lungime: 567,68m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Arhimandrit Teofil
Părăian

Teofil Părăian, născut Ioan
Părăian, (n. 3 martie 1929,
Topârcea, judeţul Sibiu - d. 29
octombrie 2009, Cluj) a fost
un duhovnic ortodox român.
Ioan Părăian s-a născut orb,
într-o familie de țărani din
satul Topârcea, județul Sibiu.
La 1 aprilie 1953 intră în obştea
Mănăstirea Brâncoveanu de la
Sâmbăta de Sus. La 15 august
1953 este tuns în monahism,
primind numele de Teofil. La
15 august 1960 este hirotonit
diacon. La 13 mai 1983 este
hirotonit preot. La 8 septembrie
1988 este hirotesit arhimandrit.
Lungime: 430,20m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 143/2012)

str. Ariadna

Ariadna este personajul
mitologic de la care a rămas
celebra expresie “de firul
Ariadnei”, precum și mitul
labirintului, sintagme de
referință utilizate pentru a oferi
diverse conotații. Legenda
spune că, în mitologia greacă,
Ariadne este fiica regelui Minos
și a Pasiphaei. Când Tezeu a
sosit în Creta pentru a se lupta
cu Minotaurul, Ariadne, care
se îndrăgostise de erou, l-a
ajutat să iasă din coridoarele
întortocheate ale faimosului
labirint construit de Dedal.
Lungime: 709,23m

str. Arieş

Afluent drept al Mureşului, în
aval de Luduş, are o lungime de
164 km. Vine din masivul Bihor
sub numele de Arieşul Mare,
trece prin Câmpeni, Turda şi
Câmpia Turzii etc.
S-a aşternut covor asfaltic în
2014.
Lungime: 737,49m

str. Arinului

Lungime: 234,58m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 195/2005)

str. Aristide Briand

Aristide Briand (n. 28 martie
1862 – d. 7 martie 1932) a
fost un politician şi om de stat
francez, care a ocupat în mai
multe rânduri funcția de prim
ministru al Franţei. În 1926 a
primit Premiul Nobel pentru
Pace.
Lungime: 328,25m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 68/2003)

str. Aristide Demetriade

A fost un actor român, elev al
lui Ștefan Vellescu, precum și
regizor de film (1871 – 1930, n.
sat Valea Raţei, jud. Buzău). A
fost unul dintre pionierii filmului
românesc, regizând peliculele
„Înșir’te mărgărite” (1911, alături
de Gr. Brezeanu), „Independența
României” (1912), „Scheci
cu Jack Bill” (1913) și „Oțelul
răzbună” (1913).
S-a aşternut covor asfaltic în
2013-2014.
Lungime: 2673,17m

str. Armoniei
Lungime: 1160,39m

piaţa Aron Cotruş

Aron Cotruș (n. 2 ianuarie

1891, Haşag, lângă Sibiu - d.
1 noiembrie 1961 La Mirada,
California) a fost un diplomat
și scriitor român. A studiat
clasele gimnaziale la Blaj, la
liceul “Andrei Șaguna” din
Braşov și Facultatea de Litere
din Viena, și a făcut parte din
redacția ziarelor cu caracter
naționalist “Românul” (Arad) și
“Gazeta Transilvaniei” (Braşov),
dar a avut și colaborări cu
reviste de cultură: “Gândirea”,
“Vremea”, “Libertatea” (Orăştie),
“Iconar” (Cernăuţi). În timpul
Primului Război Mondial a
ajuns în Italia, unde a lucrat
pe lângă Legaţia României
din Roma. După terminarea
războiului, în 1919, s-a întors în
țară, a devenit ziarist în Arad,
membru al Societății Scriitorilor
Români și director la biblioteca
“Sămănătorul”. După prăbușirea
regimului antonescian se
exilează ca refugiat politic în
Spania și devine președintele
Comunității Românilor, apoi
director al revistei prolegionare
“Carpații”, apărută în Madrid. În
anul 1957 s-a stabilit în Statele
Unite, la Long Beach, California,
unde a trăit până la sfîrșitul
vieții, pe 1 noiembrie 1961.
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Rămășitele sale pământești se
află în cimitirul Crucea Sfântă,
din Cleveland, sub o simplă
placă de piatră.
Lungime: 176,00m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Aron Pumnul

Aron Pumnul (n. 27 noiembrie
1818, satul Cuciulata, județul
Brașov; d. 12 ianuarie 1866) a
fost un cărturar român, lingvist,
filolog şi istoric literar, profesor
al lui Mihai Eminescu, fruntaș
al Revoluţiei de la 1848 din
Transilvania. Aron Pumnul a
fost adept al etimologismului.
A alcătuit prima antologie de
literatură română (“Lepturariu
rumânesc”, 5 vol., 1862 - 1865),
fiind unul din întemeietorii
istoriei literare româneşti.
Lungime: 112,08m

str. Arsenie Boca

Arsenie Boca (n. 29 septembrie
1910, Vaţa de Sus, România d. 28 noiembrie 1989, Sinaia,
Prahova), părinte ieromonah,
teolog şi artist plastic
(muralist) român, a fost stareţ
la Mănăstirea Brâncoveanu
de la Sâmbata de Sus şi apoi

la Mănăstirea Prislop, unde
datorită personalităţii sale
veneau mii şi mii de credincioşi,
fapt pentru care a fost hărţuit
de Securitate. A fost unul din
martirii gulagului comunist,
închis de Securitatea din
Braşov, dus la Canal, închis la
Jilava, Bucureşti, Timişoara şi la
Oradea.
Lungime: 120,45m
Disp. locală mun. Timisoara
(H.C.L. nr. 143/2012)

str. Arthur Rubinstein

Arthur (Artur) Rubinstein (n. 28
ianuarie 1887, Łódź, Polonia - d.
20 decembrie 1982, Geneva,
Elveţia) a fost un pianist polonez
de origine evreiască, considerat
unul din cei mai mari pianişti ai
secolului al XX-lea.
Lungime: 591,25m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 200/2002)

str. Aştrilor

S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 495 m în 20132014, s-au efectuat lucrări
de întreţinere şi reparaţii la
carosabil pe o lungime de 500
m în 2013-2014 şi s-a aşternut
covor asfaltic pe o lungime de

160 m în 2013.
Lungime: 607,14m

str. Atanasie Demian

Pictor român de biserici din
Banat. Pe lângă numeroasele
sale picturi a pictat şi Catedrala
Metropolitană din municipiul
Timişoara etc.
Lungime: 459,44m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 200/2002)

str. Atanasie Marian
Marienescu

Atanasie Marian Marienescu (n.
8/20 martie 1830, Lipova - d. 6
ianuarie 1915, Sibiu) a fost un
academician român, folclorist,
etnograf, scriitor, membru
titular (1881) al Academiei
Române. Folclor cules din Banat,
Transilvania. A publicat prima
culegere de colinde, cercetare
lingvistică, studii teoretice etc.
Lungime: 167,71m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 143/2012)

piaţa Atena

Capitala Greciei, localitate care
deţinea 3,47 mil. locuitori, în
anul 1990. Atena a cunoscut o
evoluţie glorioasă, mai ales în

Grecia Antică, fiind locuită de
oameni încă din Epoca Bronzului
şi guvernată până în jurul anului
1000 î.Hr. de regi ionieni. Zeiţa
greacă a înţelepciunii şi artelor,
Pallas Athena este conform
mitului protectoarea Atenei.
Lungime: 95,36m

str. Atomului

Lungime: 657,78m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 200/2002)

str. Augustin Coman

Augustin Coman a fost profesor
şi om politic, primar al oraşului
Timişoara, între 11.12.1933 1.12.1937.
Lungime: 363,16m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 57/2002)

str. Aurel Buteanu

Scriitor român din Banat. Scrie
printre altele: “Dincoace şi
dincolo de tăcere” etc.
Lungime: 194,39m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 185/2009)

aleea Aurel Ciupe

Aurel Ciupe (n. 16 mai
1900, Lugoj - d. 18 iulie
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1988, Cluj) a fost un pictor
și desenator român. Este
autorul a numeroase portrete
compoziționale, naturi moarte
și peisaje. A fost profesor la
Institutul de Arte Plastice din Cluj
și director al Muzeului Banatului
din Timișoara.
Lungime: 122,70m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Aurel Contrea

(n. 16 octombrie 1895, Comloşu
Mare, judeţul Timiş – d.12
aprilie 1968) a fost profesor,
om de ştiinţă, publicist, poet şi
traducător. A tradus în limba
română din limbile italiană şi
maghiară, libretul operei “Aida”
de Giuseppe Verdi. Stradă nouă,
perpendiculară pe str. Marius
Moga, paralelă cu str. Aurel Pop
şi situată la vest de aceasta,
între str. Marius Moga şi str. Ion
Hobana (paralel cu str. Marius
Moga, situat la sud de str. Marius
Moga şi perpendicular pe str.
Aurel Pop), în zona Torontalului
– Rubinstein - Aurel Pop.
Lungime: 250,46m

str. Aurel Cosma

Aurel Traian Cosma (n.
13/26.09.1867, în Banat,

comuna Beregsău Mare, judeţul
Timiş Torontal - d. la data
de 31.07.1931, în municipiul
Timişoara ). Membru P. N. R.,
primul prefect român de Timiş
Torontal după Unirea Banatului
cu România, 25.07.1919 –
06.1920 etc.
Lungime: 132,90m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Aurel Pop

str. Aurel Peteanu

str. Aurel Popovici

Aurel E. Peteanu (n. 12 august
1887, Surducu Mare, judeţul
Caraş-Severin - d. 1961),
publicist bănăţean, profesor,
folclorist. A fost preşedinte al
despărţământului lugojean al
“Astrei”, membru al societăţilor
culturale “Tinerimea română”,
“Federaţia presei din provincie”,
“Societatea scriitorilor români din
Banat” etc. A scris seria de volume
“Din galeria marilor dispăruţi
ai Banatului” dedicată unor
personalităţi bănăţene precum
Alexandru Mocioni, Coriolan
Brediceanu, Valeriu Branişte
şi Iosif Popovici. A mai scris şi
broşura “Banatul pitoresc”.
Lungime: 302,08m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 169/2004)

Născut la data de 22.11.1949,
în loc. Cetăţele, jud. Maramureş.
Doctorand la Institutul Istoric
George Bariţiu din cadrul
Academiei Române etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 390 m în 2013-2014.
Lungime: 776,11m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 200/2002)

Aurel C. Popovici (n. 4 octombrie
1863, Lugoj – d. 10 februarie,
1917, Geneva), politolog
şi filosof politic bănăţean,
publicist, luptător pentru
drepturile românilor din Imperiul
austro-ungar, ideator al planului
de federalizare a Imperiului
austro-ungar pe baze naţionale.
A efectuat studii în medicină,
ştiinţe politice şi a avut o cultură
enciclopedică. A lăsat o operă de
filosofie politică originală.
Lungime: 362,76m

intr. Aurel Turcuş

(n. 03 august 1943, la Ucuriş,
jud. Bihor - d. 26 martie
2012) a fost poet, prozator,
etnograf, jurnalist şi istoric,
promotor al tradiţiilor culturale

româneşti din Banat. Intrarea
cu denumirea “GHEORGHE
RANETTI”, a cărei denumire se
va schimba în INTRAREA AUREL
TURCUŞ, perpendiculară pe str.
Gavril Musicescu între numerele
21 şi 23, situată la nord de str.
Gavril Musicescu între străzile
str. Viitorului şi str. Gheorghe
Ranetti, paralelă cu acestea,
în zona Gavril Musicescu –
Gheorghe Ranetti.
Lungime: 105,14m

str. Aurel Vernichescu

Inginer român din Banat (1890
- 1949), luptător anticomunist
în jud. Caraş Severin, membru
al partidului Naţional ŢărănescManiu. Urmărit pentru a fi
arestat de comunişti, în luna mai
1947 s-a refugiat la Vârciorova,
unde a format un grup de
rezistenţă armată. A fost prins
împreună cu conducătorii
mişcării anticomuniste, a fost
închis şi apoi a fost asasinat de
comunişti.
Lungime: 100,77m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 498/2006)

piaţa Aurel Vlaicu

Aurel Vlaicu (n. 19 noiembrie
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1882, Binținți, lângă Orăștie,
județul Hunedoara - d. 13
septembrie 1913, Bănești, lângă
Câmpina) a fost un inginer
român, inventator și pionier al
aviației române și mondiale.
În cinstea lui, comuna Binținți
se numește astăzi Aurel Vlaicu.
În toamna lui 1909 se mută în
București și începe construcția
primului său avion, Vlaicu I,
la Arsenalul Armatei. Avionul
zboară fără modificări (lucru
unic pentru începuturile aviației
mondiale) în iunie 1910. La 13
septembrie 1913, în timpul unei
încercări de a traversa Munții
Carpați cu avionul său Vlaicu
II, s-a prăbușit în apropiere de
Câmpina, se pare din cauza unui
atac de cord.
Lungime: 204,32m

str. Aurelia Fătu Răduţu

Aurelia Fătu-Răduțu (n. 12 iunie
1929, Vasiova - d. 27 septembrie
1972, București) a fost o
interpretă de muzică populară
din Banat. Prin Decretul nr. 514
din 18 august 1964 al Consiliului
de Stat al Republicii Populare
Romîne, cântăreței Aurelia
Fătu-Răduțu i s-a acordat titlul
de Artist Emerit al Republicii

Populare Romîne „pentru
merite deosebite în activitatea
desfășurată în domeniul
teatrului, muzicii, artelor plastice
și cinematografiei”.
Lungime: 272,80m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Aurelianus

Lucius Domitius Aurelianus
(n. 9 septembrie 214 – d. 275),
cunoscut drept Aurelian, a fost
un împărat roman (270–275).
Personalitate inteligentă și
energică, Aurelian întărește
autoritatea imperială și
întreprinde o serie de reforme
administrative și economice
vizând consolidarea statului
în vederea depășirii crizei din
secolul al III-lea. Cultul zeului
soare, sol invictus, este ridicat
la rangul de religie a întregului
imperiu. A efectuat o reformă
monetară (emisiuni de aur,
argint și aramă) care a înviorat
schimburile comerciale. În
politica externă Aurelian a
înregistrat succese remarcabile,
străduindu-se să apere imperiul
de frecventele invazii barbare și
să refacă unitatea acestuia, mult
afectată în timpul lui Gallienus.
S-a reabilitat trotuarul pe o

lungime de 60 m în 2013-2014.
Lungime: 252,76m

str. Aurora

1. Numele a fost preluat
din mitologia greacă, unde
purta denumirea de Eos.
Corespondentul ei în religia
etruscă este Thesan etc. 2.
Aurora este o parte a dimineţii
timpurii, premergătoare
răsăritului, care poate să fie
recunoscută datorită prezenţei
luminii slabe a soarelui, în
timp ce acesta rămâne încă
dedesubtul orizontului.
Astronomic, se consideră că
aurora începe când soarele
este 18 grade sexagesimale
dedesuptul orizontului, fiind
anterioară crepusculului.
Lungime: 287,39m

str. Aviatorilor
Lungime: 462,89m

piaţa Avram Iancu

Avram Iancu (n. 1824, Vidra de Sus
- d. 10 septembrie 1872, Baia de
Criş, Hunedoara) a fost un avocat
transilvănean şi revoluţionar
român paşoptist, care a jucat
un rol important în Revoluţia
de la 1848 din Transilvania. A

fost conducătorul de fapt al Ţării
Moţilor în anul 1849, comandând
armata românilor transilvăneni,
în alianţă cu armata austriacă,
împotriva trupelor revoluţionare
ungare aflate sub conducerea lui
Lajos Kossuth.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 93 m în 2012.
Lungime: 448,47m

str. Avram Imbroane

Avram Imbroane (n. 9 decembrie
1880, Coştei, Banatul sârbesc
– d. 23 septembrie 1938,
Bucureşti), teolog, om politic
bănăţean, luptător pentru
unirea Banatului şi Ardealului
cu România, deputat. Pe plan
politic, după realizarea unirii
trece în Partidul Poporului al lui
Alexandru Averescu şi devine
şef al acestuia pentru Banat.
La alegerile care au urmat, a
candidat la Lugoj împotriva lui
Ion I. C. Brătianu şi a reuşit să
obţină mandatul de deputat.
Apoi este ales vicepreşedinte al
Camerei Deputaţilor.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 682 m în 2013-2014.
Lungime: 2935,53m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L nr. 106/2001)
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piaţa Axente Sever

Axente Sever (n. 3/15 aprilie
1821, Frâua (azi Axente Sever),
judeţul Sibiu - d. 13 august 1906,
Braşov), revoluţionar paşoptist
ardelean, prefect al Legiunii
Prima Blasiana. În timpul
luptelor duse în timpul revoluţiei
de la 1848 a fost unul dintre cei
mai de încredere colaboratori ai
lui Avram Iancu.
Lungime: 543,16m

str. Azaleelor

Lungime: 315,81m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 354/2008)

str. Azuga

Azuga (în trecut, Între Prahove)
este un oraș aflat în nordul

județului Prahova, Muntenia,
România. Se situează în Valea
Prahovei, la confluența cu râul
Azuga, la poalele Munților
Bucegi și Munților Baiului, în
vecinătatea culmilor Sorica
și Cazacu. Este o stațiune
climaterică și turistică
importantă, fiind renumită
îndeosebi ca stațiune turistică
pentru sporturile de iarnă.
Fondată în anul 1830.
Lungime: 207,31m

aleea Azurului

S-a reabilitat trotuarul pe aprox.
80% din lungimea străzii în
2013; S-a aşternut covor asfaltic
pe aprox. 80% din lungimea
străzii în 2013.
Lungime: 561,48m

str. Baba Dochia

B

Baba Dochia (sau Baba
Odochia) simbolizează unul
dintre cele mai importante
mituri româneşti. Există multe
variante ale acestui mit, al
cărui nume pare a proveni din
calendarul bizantin, care pe 1
martie celebra Sfânta Martiră
Evdokia. Una din variante este
varianta mitului “Traian şi
Dochia” despre care celebrul
critic literar George Călinescu
spunea că este “rezultatul unei
întregi experienţe de viaţă a
poporului român”. Se spune că
Dochia ar fi fost fiica regelui dac
Decebal, de care s-a îndrăgostit
Traian, cuceritorul Daciei.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2012.
Lungime: 347,92m

str. Baba Novac

Baba Novac (n. ca. 1530, Poreč,
Serbia - d. 5 februarie 1601,
Cluj) a fost un haiduc mercenar
sârb, luptător consecvent contra
Imperiului Otoman, căpitan

al oștii de haiduci din armata
lui Mihai Viteazul. Este erou
național al Serbiei și respectat
ca personalitate militară în
România. În 1601, aflat în solie,
este arestat de autoritățile
(Dieta) maghiare din Cluj,
judecat sub motivație de jaf,
condamnat la moarte și ars pe
rug în cetatea Clujului.
Lungime: 308,05m

str. Babadag

1. Localitate din România,
regiune în Dobrogea, judeţul
Tulcea, situată în apropiere de
lacul cu acelaşi nume. Liman
fluvio - maritim aflat la vest
de lacul Razim. 2. Platformă
colinară aflată în Dobrogea de
nord, judeţ Tulcea.
Lungime: 173,09m

str. Bachus

Conform cu mitologia antică
romană Bachus reprezintă un
zeu al vinului, al viţei de vie şi
al beţiei. Fiu al zeului suprem
Jupiter şi nimfei Semele - după
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unii istorici, identificat la greci cu
zeul Dionysos etc.
Lungime: 330,26m

str. Bachus

Prelungire stradă.
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 68/2003)

piaţa Badea Cârţan

Gheorghe Cârţan cunoscut şi
sub numele de Badea Cârţan (n.
24 ianuarie 1849, Cârţişoara - d.
7 august 1911) a fost un ţăran
român care a luptat pentru
independenţa românilor din
Transilvania, distribuind cărţi
româneşti, aduse clandestin din
România, la sate. A călătorit pe
jos până la Roma pentru a vedea
cu ochii săi Columna lui Traian
şi alte mărturii despre originea
latină a poporului român. În
1877 s-a înrolat voluntar în
războiul de independenţă al
României.
Lungime: 238,05m

aleea Baghetei
Lungime: 140,86m

str. Baia

1. Comună din judeţul Suceava,

situată pe cursul de apă
Moldova cu 6400 de locuitori
în anul 1991. Aşezarea Baia a
existat aici din secolul XIII, ultima
menţiune este făcută în anul
1741. 2. Comună din judeţul
Tulcea (5016 locuitori – în anul
1991).
Lungime: 137,79m

aleea Balcic

Balcic este un oraș la țărmul
Mării Negre, în regiunea Dobrici
din nord-estul Bulgariei, situat la
o distanță de 42 km de Varna. În
prezent este una dintre atracțiile
turistice ale Bulgariei la Marea
Neagră. În perioada 1913 1940 a aparținut de Regatul
României, împreună cu restul
Dobrogei de Sud.
Lungime: 141,36m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Balta Verde

Zona situată în nord-vestul
municipiului Timişoara etc.
Lungime: 371,94m

str. Banatul

Banatul este o provincie istorică
împărţită astăzi între România,
Serbia (Banatul Sârbesc) şi o

foarte mică parte din Ungaria.
În perioada dominaţiei Coroanei
Maghiare au fost numite
„banaturi” toate comitatele
de graniţă, conduse de un
ban: Banul de Severin, Banul
de Belgrad, Banul de Sabăţ.
Denumirea s-a limitat mai târziu
la actuala provincie „Banat” de
Timişoara. La originea Banatului
românesc actual, Banatul de
Severin a fost organizat Regele
Andrei al II-lea (1205–1235) încă
din 1228, ca o regiune înfiinţată
la hotarele Ţaratului românobulgar pentru paza graniţei
Regatului maghiar şi restabilirea
influenţei Bisericii latine în
regiune.
Lungime: 874,75m

Lungime: 230,51m

str. Banul Mărăcine

str. Barbu Lăutaru

Militar aflat în armata
domnitorului Mihai Viteazu.
Lungime: 611,19m

str. Banul Severinului

Militar aflat în armata
domnitorului Mihai Viteazu.
Lungime: 308,78m

str. Banul Udrea

Militar aflat în armata
domnitorului Mihai Viteazu.

str. Barbu Iscovescu

Barbu (Baruh, Iehuda) Iscovescu
(n. 24 noiembrie 1816,
București - d. 24 octombrie
1854, Constantinopol) a fost un
pictor și revoluționar român de
etnie evreu. A studiat la Viena
și la Paris. A participat activ la
pregătirea și la desfășurarea
Revoluției de la 1848 din
Țara Românească. Exilat
după prăbușirea revoluției,
s-a refugiat la Brașov, unde
a continuat activitatea
revoluționară. Portrete: “Niţă
Magheru”; “Nicolae Golescu”;
“Avram Iancu”; “Autoportret”.
Lungime: 371,12m

Barbu Lăutaru (n. Vasile
Barbu, ~1780, Iaşi - d. ~1860),
a fost un cântăreţ şi cobzar
moldovean, care s-a bucurat
de o faimă devenită legendară,
urmaş al unei vechi familii de
lăutari. Staroste al lăutarilor
din Moldova timp de 40 de ani,
Barbu Lăutaru a fost unul dintre
acei mari cântăreţi populari
români.
S-a reabilitat trotuarul pe o
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lungime de 100 m în 2013.
Lungime: 332,86m

str. Barbu Ştefănescu
Delavrancea

Barbu Ştefănescu Delavrancea
(n. 11 aprilie 1858, Bucureşti,
d. 29 aprilie 1918, Iaşi) a fost
un scriitor, orator şi avocat
român, membru al Academiei
Române şi primar al Capitalei.
Este tatăl pianistei şi scriitoarei
Cella Delavrancea, precum
şi al arhitectei Henrieta (Riri)
Delavrancea, una dintre primele
femei-arhitect din România.
Opere: “Domnul Vucea”; “Apus
de soare”.
S-a reabilitat trotuarul pe aprox.
80% din lungimea străzii în
2013.
Lungime: 202,02m

str. Bariera Ronaţ
Lungime: 108,54m

str. Barierei

Lungime: 130,32m

str. Basarabia

Basarabia este denumirea
dată de Imperiul Rus în 1812
teritoriului voievodatului

Moldovei dintre Prut şi Nistru
anexat prin Tratatul de la
Bucureşti din 1812, odată cu
raiaua Hotinului şi cu Basarabia
istorică (în limba turcă Bugeac)
cedate de Imperiul Otoman
după semnarea tratatului
de pace de la București din
anul 1812 în urma încheierii
războiului ruso-turc (1806-1812).
Lungime: 942,34m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Basel

Basel se găseşte în nord-vestul
Elveţiei. Oraşul are graniţa atât
cu Franţa cât şi cu Germania şi
reprezintă inima unei regiuni
numite şi Dreiländereck (sau
colţul a trei ţări). Pe lângă
atracţiile ce le oferă turiştilor,
poate servi şi ca un punct de
intrare în Alsacia, Pădurea
Neagră sau cantonul BaselLand. Rinul traversează oraşul şi
îl împarte în două. În partea de
sud şi vest a Rinului se găseşte
Grossbasel (Marele Basel) cu
centrul său istoric şi medieval.
Kleinbasel (sau Micul Basel),
cu o viaţă de noapte vibrantă,
se găseşte pe malul de nord al
Rinului.

Lungime: 252,91m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

intr. Basmului
Lungime: 173,39m

str. Batania

Bătania este un oraş din
Ungaria, comitatul Bichiş (în
maghiară Békés), la frontiera
cu România, cu o arie de 145,77
km2, având o populație de
6.252 de locuitori conform
recensămintelor din anul 2011.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 60 m în 2013.
Lungime: 917,70m

aleea Bălţi

Bălţi este un oraş cu statut de
municipiu, reşedinţa Regiunii
de Dezvoltare Nord a Republicii
Moldova. Oraşul se află în
mijlocul stepei Bălţului cu un
relief de câmpie fragmentată,
la 138 km la nord de Chişinău,
65 km de la graniţa cu România
(UE), vama Sculeni, şi 120 km de
la frontiera cu Ucraina, vama
Otaci.
Lungime: 103,61m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Bârsei

1. Bârsa - Afluent al Oltului la
Feldioara, lung de 66 km, aflat în
judeţul Braşov. Vine din munţii
Făgăraş, piscul Comis, trece prin
localitatea Zărneşti etc. 2. Bârsa
- Comună din judeţul Arad, pe
Crişul Alb (2067 locuitori în anul
1991) etc. 3. De la cursul de apă
Bârsa - Munţii Bârsei, altitudine
maximă 1843 m - pisc Piatra
Mare etc.
Lungime: 372,73m

str. Bârzava

Bârzava este un râu ce izvoreşte
în Munţii Semenic, în județul
Caraș-Severin. Străbate judeţul
Timiş şi provincia Voivodina
din Serbia şi se varsă în râul
Timiş. Are o lungime de
166 km din care 127 km în
România. Pe o porţiune de 3,8
km râul marchează frontiera
româno-sârbească. 2. Bârzava
(în maghiară Marosborsa,
alternativ Berzova) este un
sat în partea de sud-est a
judeţului Arad, la contactul
dintre Munţii Zarandului şi
Culoarul Mureşului. Satul este
reşedinţa comunei Bârzava.
La recensământul din 2002,
satul avea o populaţie de
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974 locuitori. Prima atestare
documentară a localității
Bârzava datează din anul 1471.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 20 m în 2013.
Lungime: 963,44m

de coarde sunt considerate
unele din cele mai importante
compoziţii ale genului.
Lungime: 350,07m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Behelei

str. Bela Kamocsa

Curs de apă (şi lac în apropiere
de Pădurea Verde, Timişoara),
numit şi Luchin, vine din coline
lipovene, fiind un curs de
apă de circa 26 km lungime.
Afluent al cursului de apă Bega
din Timişoara. Trece şi prin
comuna Dumbrăviţa, limită cu
municipiul Timişoara etc.
Lungime: 135,48m

str. Bela Bartok

Béla Viktor János Bartók (n. 25
martie 1881, Nagyszentmiklós,
azi: Sânnicolau Mare, d. 26
septembrie 1945, New York) a
fost un compozitor şi pianist
maghiar, unul din reprezentanții
de seamă ai muzicii moderne.
Béla Bartók a fost un excelent
pianist şi a compus mai multe
lucrări în scop pedagogic,
ca “Microcosmos” (1935),
cuprinzând 153 piese pentru
pian cu grade de dificultate
crescândă. Cele şase cvartete

Béla Kamocsa „Kamo” (n. 24
decembrie 1944, Oradea — d.
14 ianuarie 2010, Timişoara) a
fost un instrumentist (chitară
bas, chitară electrică) şi cântăreţ
român de etnie maghiară,
interpret de muzică rock, blues şi
jazz. Este cel mai bine cunoscut
ca membru fondator (1962) al
formaţiei româneşti Phoenix,
unde a fost prezent până în anul
1971. În 1982 întemeiază Bega
Blues Band, una dintre primele
formaţii româneşti dedicate
muzicii blues, alături de care îţi
petrece restul carierei.
Lungime: 278,11m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 256/2010)

str. Bela Lugosi

Béla Lugosi, pe numele real
Béla Ferenc Dezső Blaskó (n. 20
octombrie 1882, Lugoj — d. 16
august 1956, Los Angeles), a fost
un actor celebru mai ales pentru

rolul său ca Dracula, mai întâi pe
Broadway, şi mai apoi în prima
ecranizare a povestirii clasice
despre vampiri a lui Bram Stoker.
Lungime: 369,00m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 182/2007)

str. Belgrad

Belgrad este capitala şi cel mai
mare oraş al Serbiei. Este situat
la confluenţa dintre râul Sava
şi fluviul Dunărea — două
căi navigabile internaţionale
—, unde Câmpia Panonică
întâlneşte Balcanii. De asemenea,
oraşul este plasat de-a lungul
coridoarelor paneuropene X şi
VII. Cu o populaţie de 1.756.534
(conform estimărilor oficiale din
2007) de locuitori. Belgrad este
cel mai mare oraş de pe teritoriul
fostei Iugoslavii, al treilea de
pe Dunăre, după Budapesta şi
Viena şi al patrulea din sud-estul
Europei, după Istanbul, Atena şi
Bucureşti.
Lungime: 123,39m

str. Berzei
Lungime: 449,29m

piaţa Bisericii

Lungime: 243,82m

Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Bistrei

1. Bistra - Afluent pe dreapta al
cursului de apă Timiş din aval de
Caransebeş cu o lungime de 57
Km, izvorăşte din munţii Ţarcului
etc. 2. Bistra – Comună în judeţul
Alba, pe Arieş cu 5566 locuitori
în anul 1991 etc. 3. Bistra –
Comună în judeţul Maramureş,
pe Vişeu cu 5244 locuitori în anul
1991 etc.
Lungime: 688,17m

str. Bistriţa

1. Resedinţa judeţului BistriţaNăsăud, Transilvania, România
şi cel mai mare oraş din acest
judeţ, cu o populaţie de 81.259
locuitori (2002). Atestare
documentară - 1264 etc. 2. Curs
de apă - Bucovina, Moldova, 288
km. 3. Curs de apă - Ardeal, 65,4
km 4. Curs de apă - Oltenia, 50
km.
Lungime: 243,62m

str. Bitolia

BITOLIA (BITOLA, BITOLJ), oraş în
Macedonia (S Iugoslaviei); 137,8
mii loc. (1981, cu suburbiile),
fondat în 1014. S-a mai numit
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şi Monastir. În acest oraş se află
cel mai mare cimitir aromân
aproape de comuna Bucovo. În
Bitola funcţionează COMUNA
ARMÂNEASCĂ „Frats Manachia”,
în biserica Sf. Constantin şi Elena
slujba se ţine în limba aromână.
Aromânii din Bitola au venit
după distrugerea oraşului
Moscopole din Albania, iar după
aceea au mai venit şi familii din
Gramoste. Ca şi în Crushuva
aromânii s-au amestecat şi
au format dialectul de Bitola,
care este asemănător celui din
Crushuva. În Bitola Aromânii au
înfiinţat „Liceul Aromân”.
Lungime: 71,99m

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2014.
Lungime: 1655,75m

str. Bobâlna

intr. Bogdan Catul

Bobâlna, mai demult Olpret,
este un sat în judeţul Cluj, situat
la poalele de nord ale dealului
omonim, pe cursul superior al
râului Olpret. Prima menţionare
documentară a satului Bobâlna
este din 1332. Bobâlna este
cunoscută îndeosebi ca fiind
locul de unde a pornit răscoala
de la Bobâlna în 1437, provocată
de înăsprirea asupririi feudale şi
de măsurile excepționale luate
de episcopul Gheorghe Lepeş în
anul 1436.

str. Boema

1. Operă cu pronunţat caracter
liric (din domeniul muzical)
cu dramaturgie solidă şi linie
melodică intensă, compusă de
compozitorul italian Ruggero
Leoncavallo (1857 - 1919) etc.
2. Operă de lirism musical
compusă de Giacomo Puccini
(1858 – 1924) etc.
Lungime: 171,66m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

Catul Bogdan, pictor şi arhitect
român (născut în anul 1897, la
Colmar, în Franţa – decedat în
anul 1978, în România). În 1924
a avut prima expoziţie personală
în Sala Mozart, din Bucureşti,
împreună cu Lucian Grigorescu.
Între anii 1933 – 1949, a locuit
şi activat în Timişoara. Printre
elevii săi la Timişoara s-a
numărat şi Artur Vetro.
Lungime: 127,93m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

bd. Bogdan Petriceicu
Haşdeu

Bogdan Petriceicu Haşdeu,
născut Tadeu Hîjdeu, (n. 26
februarie 1838, Cristineşti, Hotin,
actualmente în Ucraina - d.
25 august 1907, Câmpina) a
fost un scriitor şi filolog român
din familia Hâjdău, pionier în
diferite ramuri ale filologiei şi
istoriei româneşti. Academician,
enciclopedist, jurist, lingvist,
folclorist, publicist, istoric şi om
politic, Haşdeu a fost una dintre
cele mai mari personalităţi
ale culturii române din toate
timpurile. Dintre lucrările
istorice se disting: “Ioan Vodă cel
Cumplit” (1865, ed. a II-a, 1894),
monumentala “Arhivă istorică a
României” şi “Istoria critică”. La
Iaşi a publicat “Arhiva historică
a României” (1865-1867), în care
multe documente vechi slavone
şi româneşti au fost editate
pentru prima dată.
Lungime: 513,32m

calea Bogdăneştilor

S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 362 m în 2013.
Lungime: 2863,28m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 265/2003)

str. Borsec

Borsec (maghiară: Borszék,
germană: Bad Borseck) este un
oraş situat în judeţul Harghita,
Transilvania, România. Are o
populaţie de 2.585 locuitori, cu
o majoritate de etnici maghiari.
Oraşul Borsec se află în lanţul
muntos al Carpaţilor Orientali
la N-E Judeţului Harghita,
într-o depresiune situată la
interferenţa Munţilor Giurgeului,
Munţii Bistriţei şi Călimani, la
o altitudine cuprinsă între 850950m. A fost una din vechile
staţiuni balneoclimaterice
constituită încă din anul
1804 cu ape carbogazoase,
bicarbonatate, calcice,
magneziene şi alcalino-feroase.
Lungime: 104,28m

str. Bradul

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 50 m în 2014.
Lungime: 238,05m

str. Bran

Bran este o localitate în județul
Brașov, Transilvania, România,
aflată la aproximativ 30 km de
orașul Brașov. Este reședința
comunei Bran. Deţinea un
număr de 5727 locuitori în anul
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1991. Aici există şi staţiune
climaterică, tot aici se află şi
castelul Bran, fostă cetate din
epoca medievală menţionată
prima dată în anul 1377 etc.
Lungime: 168,85m

str. Brânduşei

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2014.
Lungime: 538,21m

str. Braşov

Braşov este reşedinţa şi cel mai
mare municipiu al judeţului
Braşov, România. Potrivit
recensământului din 2011, are o
populaţie de 227.961 locuitori,
fiind unul dintre cele mai mari
oraşe din ţară. Staţiunea de
iarnă Poiana Braşov se află
la 12 km distanţă de centrul
municipiului, dispunând de
o infrastructură dezvoltată
pentru practicarea sporturilor
de iarnă. Patron al oraşului este
considerată a fi Fecioara Maria.
Lungime: 313,33m

str. Brazilor

Strada a fost modernizată în
2013: reabilitare carosabil,
reabilitare trotuare, amenajare

piste pentru ciclişti şi accese
auto, acolo unde a fost cazul.
Lungime: 150,27m

str. Brigadierilor
Lungime: 155,39m

str. Brumărele
Lungime: 162,30m

str. Brutus Haneş

Pictor şi publicist român din
Banat (născut la data de 28
Martie în anul 1893, în comuna
Făget, judeţ Timiş – decedat la
data de 30 April 1932). A deţinut
pentru un timp şi funcţia de
Inspector al Artelor la Ministerul
de Arte şi Cultură. Director
general “Arte din Transilvania”
etc.
Lungime: 91,99m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Bruxelles

Capitala Belgiei, sediul
guvernului și parlamentului
federal, precum și a mai multor
entități federale. De asemenea
Bruxelles este una din cele trei
capitale ale Uniunii Europene
(împreună cu Luxemburg și

Strasbourg), sediul Organizației
Tratatului Atlanticului de Nord
(OTAN), a Uniunii Europei
Occidentale și a organizației
EUROCONTROL. Termenul
Bruxelles este utilizat pentru a
desemna comuna propriu-zisă
Bruxelles formată din centrul
orașului din interiorul teritoriului
pentagonal delimitat de mica
centură a orașului, cartierele
Laeken, Cartierul European,
Bulevardul Louise și Bois,
și conține în jur de 150.000
locuitori. Prin extensie, termenul
Bruxelles poate de asemenea
să denumească prin metonimie
instituțiile Uniunii Europene,
de cele mai multe ori Comisia
Europeană.
Lungime: 335,06m

str. Bucegi

Masiv muntos din extremitatea
estică a Carpaţilor Meridionali,
delimitat de Valea Prahovei la
Est şi valea Dâmboviţei la Vest
cu altitudine maximă de 2205
metri în piscul Omu.
Lungime: 356,73m

str. Bucovinei

Provincie istorică românească,
parte integrantă a Moldovei,

situată în N-E Munţilor Carpaţii
Orientali. A aparţinut Moldovei
până la 1775, a devenit Ducatul
Bucovinei în 1849, iar în anul
1918 s-a unit cu România.
Lungime: 920,63m

str. Bucureşti

Bucureşti este capitala României
şi, în acelaşi timp, cel mai
populat oraş, centru industrial
şi comercial al ţării. Populaţia
de 1.883.425 de locuitori (2011)
face ca Bucureştiul să fie al
zecelea oraş ca populaţie din
Uniunea Europeană. Prima
menţiune a localităţii apare în
1459. În 1862 devine capitala
României. De atunci suferă
schimbări continue, fiind centrul
scenei artistice, culturale şi
mass-media. Între cele două
războaie mondiale, arhitectura
elegantă şi elita bucureşteană
i-au adus porecla „Micul Paris”.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 215 m în 2014.
Lungime: 353,35m

str. Budai Deleanu

Ioan Budai-Deleanu (n. 6
ianuarie 1760 sau 1763, Cigmău,
comitatul Hunedoara - d. 24
august 1820, Liov) a fost un
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scriitor, filolog, lingvist, istoric şi
jurist, corifeu al şcolii Ardelene.
Autorul primei epopei în limba
română, poemationul eroicomic “Ţiganiada” sau “Tabăra
Ţiganilor”, ediţie definitivă de
Jacques Byck,1800-1812.
Lungime: 716,11m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 143/2012)

str. Bujorilor

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 1937,76m

str. Burebista

Burebista a fost un rege al
geto-dacilor (82 î.Hr. - 44 î.Hr.),
întemeietorul statului dac.
Unificarea triburilor geto-dacice
se termină pe la 60 î.Hr.-59
î.Hr, când Burebista începe
campania împotriva celţilor de
pe Dunărea Mijlocie, din Bazinul
Panonic. În munţii Orăştiei va fi
centrul statului dac format de
Burebista. Aici el formează cetăţi
de piatră, cele mai importante
fiind: Costeşti, Blidaru, Căpâlna
şi Sarmizegetusa, ultima
transformată, până la urmă,
chiar în capitală a regatului.

S-a reabilitat trotuarul pe aprox.
50% din lungimea străzii în
2012; S-a aşternut covor asfaltic
pe toată lungimea străzii în
2014.
Lungime: 155,90m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Busuioc
Lungime: 73,88m

calea Buziaşului

Buziaş (în germană Busiasch)
este un oraş în judeţul Timiş,
Banat, România. Are o populaţie
de 7.023 locuitori (2011).
Localitatea a fost menţionată
pentru prima dată de către Carol
I al Ungariei într-un document
din 1321. A fost declarat oraş în
1956. Oraşul este situat în vestul
României, la 30 km de municipiul
Timişoara şi 23 de km de
municipiul Lugoj. Apele minerale
de la Buziaş sunt folosite pentru
tratarea multor boli dar sunt şi
îmbuteliate şi comercializate ca
ape minerale de larg consum.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 285 m în 2012; S-a
reabilitat trotuarul pe o lungime
de 894 m în 2014.
Lungime: 2302,33m

str. C. A. Rosetti

C

Constantin A. Rosetti (n. 2 iunie
1816, Bucureşti - d. 8 aprilie
1885, Bucureşti), om politic
român, jurnalist, lider al mişcării
revoluţionare de la 1848 în
Muntenia, 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”.
Lungime: 683,89m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 139/2004)

str. Caisului

Stradă nouă, identificată cu nr.

top. 25912, situată la nord de str.
Prunului, în zona Podul Modoş –
Ferma Facultăţii de Agronomie.
Lungime: 438,31m

str. Calistrat Hogaş

Calistrat Hogaş (n. 19 aprilie
1847, Tecuci — d. 28 august
1917, Roman) a fost un prozator
român. A debutat în 1874 cu
poezia “Legenda lăcrămioarei”
în nr. 5 al ziarului local
Corespondenţia provincială. La
3 iulie 1882, Calistrat Hogaş a
debutat şi ca prozator în revista
locală Asachi, cu fragmente din
ciclul „Amintiri dintr-o călătorie”.
În 1922, lui Calistrat Hogaş,
căruia în 1915 îi fusese refuzat
premiul Academiei de 5000 lei,
“Adamachi”, i se conferă postum
cel dintâi premiu iniţiat de
Societatea Scriitorilor Români, în
baza raportului alcătuit de Liviu
Rebreanu.
Lungime: 185,91m

str. Cameliei

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
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carosabil în 2013.
Lungime: 178,86m

str. Camil Petrescu

Camil Petrescu (n. 22 aprilie
1894 — d. 14 mai 1957) a fost un
romancier, dramaturg, doctor în
filozofie, nuvelist şi poet. El pune
capăt romanului tradiţional şi
rămâne în literatura română în
special ca iniţiator al romanului
modern. Debutul editorial
se petrece cu un volum de
“Versuri. Ideea. Ciclul morţii” în
1923. În 1933 publică cel mai
valoros roman al său şi unul
dintre romanele importante ale
modernismului european, “Patul
lui Procust”. Mai scrie romanul
„Ultima noapte de dragoste,
întâia noapte de război”, drama:
„Jocul ielelor” etc.
Lungime: 97,17m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Canalul Bega

Canalul Bega este primul canal
navigabil construit în România.
Lungimea totală navigabilă era
de 44 km pe teritoriul României
şi 72 km pe teritoriul Serbiei.
Traversează oraşul Timişoara.
În prezent nu este navigabil.

Canalizarea râului Bega
(Begheiului) a început în 1728
în amonte de Timişoara, când
contele Mercy a dispus săparea
unui canal care să contribuie
la asanarea terenurilor
inundabile din jurul Timişoarei.
În 1739, inginerul olandez
Fremaut continuă canalizarea
intervenind cu diguri pentru
reglementarea cursului
Begheului. Ca urmare Timişoara
beneficiază enorm de reducerea
riscului de inundaţii, dar mai
ales de uscarea mlaştinilor din
împrejurimi.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 817 m în 2014.
Lungime: 1828,86m

str. Caprei

Lungime: 91,02m

str. Caraş

Este un râu de 110 km lungime
din regiunea Banat în România
și Serbia, afluent al Dunării. În
perioada romană, râul se numea
Apo. Deşi a fost canalizat, nu
este navigabil.
S-a reabilitat trotuarul pe toată
lungimea străzii în 2014.
Lungime: 150,24m

str. Carei

Carei, mai demult Careii Mari,
este un municipiu în județul
Satu Mare, România. În anul
2011 avea 21.112 locuitori.
Are în componența sa și
satul Ianculești. Menţionat
documentar pentru prima
dată din anul 1320, vestigii
arheologice descoperite din
neolitic etc.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 161 m în 2012.
Lungime: 855,19m

str. Carol Davilla

Carol Davila, pe numele de
naştere Carlo Antonio Francesco
d’Avila (în franceză Charles
d’Avila) (n. 1828, Parma,
Italia - d. 24 august 1884,
București) a fost un medic şi
farmacist român, de origine
franceză, născut în Italia, cu
studii în Germania şi Franţa. A
organizat serviciul românesc
de ambulanţe, care s-a distins
apoi în timpul Războiului de
Independenţă. Azilului său de
orfane, întemeiat la Bucureşti, îi
dă numele Elena Doamna, după
soţia lui Cuza. De acest azil s-a
ocupat îndeaproape şi Regina
Elisabeta.

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 327 m în 2013-2014.
Lungime: 764,27m

str. Carol Robert de Anjou

Carol Robert de Anjou (n.
1288, Napoli - d. 16 iulie 1342,
Visegrad) a fost fiul lui Carol
Martell de Anjou (rege titular
al Ungariei, după stingerea
dinastiei arpadiene) și al
Clementiei de Habsburg. În anul
1308 a devenit rege efectiv al
Ungariei sub numele de Carol
I. A dezvoltat economia țării,
prin impulsionarea mineritului.
În contextul tulburărilor
feudale a mutat capitala
Regatului Ungariei la Timișoara
(1316-1323), unde a fost
înmormântată prima lui soție,
Maria Ecaterina de Beuthen.
Lungime: 91,59m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 185/2009)

str. Carol Telbisz

Carol Telbisz (maghiară Károly,
germană Karl), (n. 1853, Cenad d. 14 iulie 1914, Timișoara) a fost
primar al municipiului Timișoara
(1885-1914). Născut la Cenad
din părinţi bulgari, Telbisov
a fost absolvent al Facultății
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de Drept din Budapesta şi
doctor în drept administrativ al
Universităţii din Viena. În 1885,
la doar 31 de ani, Telbis devine
primar al Timişoarei pentru
patru ani, dar mandatul îi va fi
prelungit până în 1914, când
se îmbolnăveşte şi moare. Timp
de aproape trei decenii cât a
condus Primăria (1885-1914),
el a reuşit să ridice urbea la
un nivel la care nimeni nu se
aştepta.
Lungime: 301,80m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

nr. top. 25918, nr. top.17751/1,
nr. top. 17750, situată la vest
de Calea Ferată Timişoara –
Cruceni, între Staţia Epurare
Ape şi Ferma Facultăţii de
Agronomie, în zona Podul
Modoş – Ferma Facultăţii de
Agronomie.
Lungime: 2069,03m

str. Carpaţi

str. Cassian Munteanu

intr. Carului
Lungime: 305,65m

aleea Cascadei
Lungime: 187,52m

Lanţ muntos care are extrema
vestică la Bratislava iar limita
de la est este culoarul Timok
Nisava. Se întinde pe teritoriul
a opt state. Lungimea totală
a Carpaţilor este de 1500 km,
iar lăţimea lanţului montan
variază între 12 km şi 500 km.
Cel mai înalt vârf al întregului
lanţ Carpatic este vârful
Gerlachovský, 2.655 m, în
Slovacia - Munţii Tatra.
Lungime: 563,92m

Cassian R. Munteanu (n. 12
martie 1892, Vermeş, judeţul
Caraş-Severin - d. 12 ianuarie
1921, Lugoj, judeţul Timiş) a fost
scriitor, poet, publicist, redactor,
luptător pentru drepturile
naţionale ale românilor din
Transilvania, politician, deputat.
Scrie printre alte consemnări:
“Prin Basarabia română”,
“Însemnări de călătorie” etc.
Lungime: 371,98m

str. Carpenului

Lungime: 288,51m

Stradă nouă, identificată cu

intr. Castanilor

str. Călan

Călan este o localitate din
județul Hunedoara, Transilvania,
România, amplasată pe malul
râului Strei, la o altitudine de
230 m, cu o suprafață de 101,5
km². Până în anul 1990, Călan
era cunoscută pentru renumele
apelor termale române AQVE,
din apropierea orașului.
Atestat documentar în anul
1387, orașul Călan este situat
pe locul unei așezări rurale
din Dacia Romană, Ydata pe
timpul dacilor, Aquae în timpul
ocupației romane. Descoperirile
arheologice făcute în localitatea
Călan, cum sunt cele două
măsele de mamut atestă o
așezare din paleolitic. Centru
siderurgic din anul 1863 etc.
Lungime: 327,13m

str. Călătorilor
Lungime: 327,36m

str. Călin Ion

Ion Călin (n. 1912 Şoldanu,
judeţul Ilfov (interbelic), astăzi
judeţul Călăraşi - d. 1945) a
fost un luptător comunist. A
intrat în Partidul Comunist
Român în 1937. În acelaşi an
a plecat voluntar în Războiul

Civil Spaniol. A luat parte la
luptele din Aragon şi la ofensiva
armatei republicane de pe fluviul
Ebru din vara anului 1938, când
a fost grav rănit. La sfârşitul
războiului a trecut în Franţa
şi a fost internat în lagărul de
concentrare de la Argelès-surmer, de unde a evadat pe 7
martie 1941. Ajunge la Paris şi
se alătură Rezistenţei Franceze
luptând în mişcarea FrancsTireurs et Partisans de la Maind’œuvre immigrée (FTP-MOI) în
timpul celui de-al Doilea Război
Mondial. Arestat de Gestapo pe
4 februarie 1943, a fost deportat
și asasinat într-un lagăr de
exterminare din Germania.

intr. Călin Nemeş

Călin Alexandru Nemeş (n. 1960
- d. 8 iulie 1993) a fost un actor
clujean, care în timpul Revoluţiei
din 1989 a fost împuşcat şi grav
rănit în luptele de stradă din Cluj
de trupe ale Armatei conduse
de către căpitanul Carp Dando,
ofiţer al Armatei române. Nefiind
luat în seamă nici de organele
în drept, şi nici chiar de către
opinia publică, Nemeş şi-a pus
capăt vieţii, în ziua de 8 iulie
1993. La doar 32 de ani, acesta
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s-a spânzurat în podul casei
sale. Prin aceasta, Călin Nemeş
n-a făcut decît să arate că din 2
martie 1989 când braşoveanul
şi-a dat foc în public şi până în
8 iulie 1993 când revoluţionarul
clujean s-a spânzurat, în
România încă nu se schimbaseră
prea multe lucruri.
Lungime: 65,76m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Căpitan Damşescu

Căpitan aviator Alexandru
Damşescu. Despre el scrie
Nicolae Ivan în cartea apărută
în anul 1940: “Fericit aviator”.
Căpitanul Alexandru Damşescu Activ în războaiele mondiale.
Lungime: 647,54m

str. Căprioarei
Lungime: 532,75m

str. Cărăbuşului
Lungime: 259,78m

str. Cărturarilor
Lungime: 88,25m

str. Câmpului
Lungime: 1438,74m

str. Ceferiştilor
Lungime: 757,77m

str. Centura
Lungime: 1237,76m

intr. Cerceilor
Lungime: 57,82m

str. Cercului

S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 730 m în 2013.
Lungime: 1575,36m

str. Cerna

1. Cerna este o localitate în
judeţul Timiş, Banat, România.
2. Cerna este un râu în România,
care se varsă la Orşova în
Dunăre printr-un golf de
mari dimensiuni, urmare a
pătrunderii Dunării în gura de
vărsare a râului Cerna. Râul
Cerna este de fapt un afluent
al râului Cernişoara, pe baza
faptului că Cernişoara are
izvoarele mai sus decât Cerna.
3. Râul Cerna (numit uneori
şi Cerna Hunedoreană sau
Cerna Ardeleană) izvorăşte din
Munţii Poiana Ruscă, străbate
ţinutul Pădurenilor, alimentează
Lacul Cinciş, trece prin oraşul

Hunedoara şi se varsă în Râul
Mureş.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2012.
Lungime: 1001,72m

str. Cernăuţi

Localitate din Ucraina, situată
pe Prut; 257 mii locuitori, în anul
1989. Atestată documentar
prima dată în anul 1408. A
aparţinut turcilor, Austriei şi din
1918 României. Aparţine apoi
şi de Rusia, revine la România
pentru un scurt timp, după care
din nou este redată Rusiei, din
anul 1944.
Lungime: 237,59m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Cetatea Albă

Cetatea Albă este un oraş în
raionul omonim din regiunea
istorică Bugeac, în Ucraina de
astăzi (regiunea Odesa). În timpul
lui Burebista, cetatea se numea
“Tyras” şi ţinea de regatul dacic
al lui Burebista. Cetatea s-a aflat
sub suveranitatea moldovenilor
între 1359 şi 1484, când Ştefan
cel Mare a pierdut cetatea,
aceasta fiind cucerită de turci.

Oraşul devine parte a Regatului
României între 1918 şi 1940.
Lungime: 376,19m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

bd. Cetăţii

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2014.
Lungime: 1627,87m

aleea Cetinei
Lungime: 197,34m

str. Cezar Bolliac

Cezar Bolliac sau Cesar Bolliac
(n. 23 martie 1813, Bucureşti
- d. 25 februarie 1881) a fost
unul dintre fruntaşii revoluţiei
din 1848, poet liric protestatar,
promotor al studiilor
arheologice şi gazetar român.
Participa la toate acțiunile
importante ale revoluției de
la 1848. Este prezent la citirea
proclamației revoluționare;
este însărcinat “să ridice tabacii
și mărginații și tinerimea din
București, să meargă gloată la
Palat și să ceară sancționarea
Constituțiunii” (Ion Ghica,
“Scrisori”); este secretar al
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guvernului provizoriu, vornic al
capitalei, membru în comisia
pentru dezrobirea țiganilor.
Lungime: 452,92m

str. Charles Darwin

Charles Darwin (n. 12 februarie
1809, Shrewsbury, Shropshire - d.
19 aprilie 1882, Down, lângă
Beckenham, Kent) este cel mai
celebru naturalist britanic,
geolog, biolog şi autor de cărţi,
fondatorul teoriei referitoare
la evoluţia speciilor (teoria
evoluţionistă). A observat că
toate speciile de forme de viaţă
au evoluat de-a lungul timpului
din anumiţi strămoşi comuni, ca
rezultat al unui proces pe care
l-a numit „selecţie naturală”,
toate acestea fiind publicate
în cea mai celebră scriere a sa,
„Originea speciilor”, (1859).
Lungime: 135,08m

str. Chevereşului

Chevereşu Mare, comună situată
în Banat, în partea central sudică a județului Timiș, la
10 km de localitatea Buziaş şi
circa 20 de km de municipiul
Timişoara. Deţinea un nr. de
2053 de locuitori în anul 1991.
Atestare documentară a satului

din anul 1717.
Lungime: 461,02m

str. Chimiştilor

Lungime: 301,85m

zona Chiriac

(reprezintă nişte alei printre
blocuri în zona apropiată străzii
D. Chiriac)
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 100 m în 2012-2013.

str. Chişinău

Chişinău este centrul
administrativ, teritorial,
economic, ştiinţific şi cultural
al Republicii Moldova. Este
unul dintre cele mai mari oraşe
din Europa Centrală şi de Sud.
Orașul este așezat la o margine
a pantei de sud-est a Podișului
Central al Moldovei, în zona de
silvostepă, fiind străbătut de râul
Bâc, un afluent de dreapta al
Nistrului. În anul 2013 Chişinăul
găzduia 672.000 de locuitori.
Lungime: 293,88m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Chişodei

Chişoda, este o localitate aflată

în judeţul Timiş, în apropierea
municipiului Timişoara.
Chișoda este unul din vechile
sate românești din Câmpia
Banatului. Prima atestare
documentară a localității este
din 1332, sub numele de Tesola.
În anul 1995 deţinea un număr
de 3730 locuitori.
Lungime: 1349,47m

str. Cimbrului

Lungime: 126,36m

intr. Cincinat Pavelescu

Cincinat Pavelescu (n. 20
octombrie 1872, Milcovul,
Vrancea; d. 30 noiembrie
1934, Braşov) a fost un poet
şi epigramist român, autor de
romanţe, lieduri, cantilene,
serenade şi madrigaluri. Şi-a
făcut studiile la Liceul Sf. Sava
din Bucureşti. Licenţiat în drept
la Bucureşti (1897). A debutat
şi a făcut parte din cenaclul
Literatorului lui Macedonski.
Cincinat Pavelescu a fost
director la publicaţia Braşovul
literar şi artistic în perioada 1931
- 1935.
Lungime: 73,93m
Disp. locala mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 354/2008)

str. Ciobanului
Lungime: 116,14m

str. Ciocârliei
Lungime: 1076,87m

str. Ciprian Porumbescu

Ciprian Porumbescu; născut
Ciprian Golembiovski (n. 14
octombrie 1853, Şipotele
Sucevei, Bucovina - d. 6 iunie
1883, Stupca, azi Ciprian
Porumbescu, judeţul Suceava)
a fost un compozitor român. A
fost unul dintre cei mai faimoşi
compozitori. Printre cele mai
populare lucrări sunt: „Balada
pentru vioară si orchestră” op. 29,
opereta „Crai nou” pusă în scenă
pentru prima dată în sala festivă
a Gimnaziului Românesc din
Braşov (astăzi Colegiul Naţional
„Andrei Şaguna”), unde pentru
scurtă vreme a fost profesor de
muzică (1881-1883). În plus, a
compus muzica pentru celebrul
cântec patriotic „Pe-al nostru
steag e scris Unire”, muzică ce este
folosită astăzi şi de către Albania
pentru imnul naţional „Hymni i
Flamurit”. De asemenea, a scris şi
melodia fostului imn al României,
“Trei culori”.
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S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 480 m în 2013; S-a
reabilitat trotuarul pe o lungime
de 240 m în 2013.
Lungime: 1329,13m

calea Circumvalaţiunii

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 547 m în 2013-2014.
Lungime: 2280,42m

str. Cireşului
Lungime: 638,73m

aleea Citadelei
Lungime: 250,22m

str. Claude Debussy

Achille-Claude Debussy (n. 22
august 1862, Saint-Germain-enLaye - d. 25 martie 1918, Paris) a
fost un compozitor francez. Este
considerat unul dintre cei mai
influenţi compozitori, creatorul
unui stil inovativ, cu o finisare
tehnică şi cu un aer de natură
poetică. Opera sa a constituit
o evadare din conceptele
tradiţionaliste. De asemenea,
este considerat a fi cel mai
important compozitor de pian,
de după Frederic Chopin.
Lungime: 530,35m

Disp. locala mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 68/2003)

str. Clăbucet

Munții Clăbucet sunt o grupă
muntoasă a Carpaților de
Curbură, aparținând de lanțul
muntos al Carpaților Orientali,
cu altitudine de la 800 de metri
la circa 1400 de metri.
Lungime: 426,23m

intr. Clopotului
Lungime: 154,82m

str. Cloşca

Ion Oargă, poreclit Cloșca, ţăran
iobag din localitatea Cărpiniş,
Transilvania, a fost unul din
conducătorii răsculaţilor români
din Transilvania din anul 1784,
alături de ceilalţi conducători
ai răscoalei Horea si Crişan.
Pe data de 27 decembrie 1784
a fost capturat, prin trădare,
împreună cu Horea, în pădurile
din preajma satului Albac (azi
comuna Horea, județul Alba).
A fost executat prin tragere pe
roată la 28 februarie 1785 lângă
cetatea Alba Iulia, împreună cu
Horea. Execuția sa a oripilat prin
barbarismul ei întreaga Europă
civilizată.

Strada a fost modernizată în
2012-2013: reabilitare carosabil
şi extindere la 4 benzi, reabilitare
trotuare şi realizare accese auto
acolo unde a fost cazul.
Lungime: 1128,84m

str. Cluj

Cluj-Napoca este un municipiu
reşedinţă de judeţ şi cel mai mare
oraş al judeţului Cluj. În trecut a
fost reşedinţa Comitatului Cluj
şi una dintre capitalele istorice
ale Transilvaniei. Prima atestare
documentară a unei aşezări pe
teritoriul de astăzi al Clujului
a fost făcută de geograful
grec Claudius Ptolemeu, care
a menţionat aici una dintre
cele mai însemnate localităţi
din Dacia, cu numele Napuca.
Cea dintâi atestare a Napocii
romane datează din perioada
imediat următoare războaielor
de cucerire a Daciei, din anii
107-108.
S-a aşternut covor asfaltic în
2014.
Lungime: 596,95m

str. Cocorilor

S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2012.
Lungime: 543,83m

str. Cocostârcului
Lungime: 83,14m

intr. Cocoşului

Lungime: 102,02m

str. Colonel Enescu

Ion Enescu (n. 23 august 1884,
Porceşti, judeţul Roman, azi
Moldoveni, judeţul Neamţ - d.
14 martie 1972, Iaşi) a fost un
medic român, membru titular
al Academiei Române (1955),
profesor la Facultatea de
Medicină din Iaşi. Profesorul
Enescu a efectuat serviciul
militar în 1912 la Regimentul 4
Roşiori. A participat ca medic
militar la campaniile din al
Doilea Război Balcanic (1913) şi
Primul Război Mondial (19161918). A fost avansat până la
gradul de locotenent-colonel
de rezervă şi a fost decorat cu
„Medalia Avântul Țării”, „Crucea
„Meritul Sanitar”, „Ordinul
Steaua României”, „Crucea
Regina Maria clasa II”.
Lungime: 242,70m

str. Colonia Radio
Lungime: 364,16m
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str. Colonia Slavic

Aparţine cartierului Plopi din
municipiul Timişoara.
Lungime: 259,05m

str. Comăneşti

Comăneşti este un oraş din
judeţul Bacău, Moldova,
România. Are o populaţie de
19.568 locuitori. Numele oraşului
este derivat din antroponimul
Coman. Oraşul Comăneşti
face parte din Regiunea de
dezvoltare Nord-Est. Având o
altitudine între 501 m şi 1349 m
este amplasat pe ambele maluri
ale râului Trotuş. Conform
recensământului efectuat
în 2011, populaţia oraşului
Comăneşti se ridică la 19.568 de
locuitori.
Lungime: 106,48m

str. Cometei
Lungime: 569,96m

str. Comoarei
aleea Complex Studenţesc

(reprezintă aleile dintre căminele
studenţeşti care nu au nume în
mod individual)
S-a reabilitat trotuarul pe o

lungime de 680 m în 2013-2014.

piaţa Consiliul Europei
Lungime: 385,71m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 58/1999)

str. Constantin Brăiloiu

Constantin Brăiloiu (n. 13
august 1893, Bucureşti - d. 20
decembrie 1958, Geneva) a
fost un compozitor, muzicolog,
etnomuzicolog român,
membru corespondent al
Academiei Române. Secretar
general (între 1926 şi 1943) şi
membru fondator alături de
alţi compozitori al Societăţii
Compozitorilor Români (SCR)
(1928).
Lungime: 247,35m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

bd. Constantin
Brâncoveanu

Constantin Brâncoveanu (n.
1654 - d. 15 august 1714) a fost
un mare boier, Domn al Ţării
Româneşti între 1688 şi 1714 şi
nepot al domnitorului Şerban
Cantacuzino. În perioada în care
a domnit, Ţara Românească a
cunoscut o perioadă de înflorire

culturală şi de dezvoltare a vieţii
spirituale. În 1714, pe 15 august,
a fost executat la Istanbul,
împreună cu cei patru fii ai săi
(Constantin, Ştefan, Radu şi
Matei), precum şi cu sfetnicul
său Ianache Văcărescu. Cu toţii
sunt veneraţi de către Biserica
Ortodoxă Română, sub numele
de Sfinţii Mucenici Brâncoveni.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 360 m în 2013; S-a
reabilitat trotuarul pe o lungime
de 642 m în 2013.
Lungime: 1958,46m

str. Constantin Brâncuşi

Constantin Brâncuși (n. 19
februarie 1876, Hobița, Gorj — d.
16 martie 1957, Paris) a fost un
sculptor român cu contribuții
covârșitoare la înnoirea
limbajului și viziunii plastice
în sculptura contemporană.
Constantin Brâncuși a fost ales
postum membru al Academiei
Române. Studii in România, după
care din anul 1902 pleacă în
străinătate stabilindu-se din anul
1904 la Paris. La Târgu Jiu există
exponate din arta sculpturală
compusă de Constantin Brâncuşi,
cum ar fi “Masa Tăcerii”, “Poarta
Sărutului”.

Lungime: 290,89m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Constantin Cel Mare

Gaius Flavius Valerius Aurelius
Constantinus (n. 27 februarie
272 – d. 22 mai 337), cunoscut
sub numele Constantin I sau
Constantin cel Mare, a fost
Împărat Roman între 306 şi
337. Imperiul Roman este astfel
reunificat şi supus autorităţii
unui unic împărat, situaţie
politică nemaiîntâlnită din
anul 285. Constantin, care
se revendica drept, alesul pe
pământ al divinității unice,
abandonează politeismul
tetrarhiei în favoarea
monoteismului creştin.
Principiul adopţiunii viitorilor
împăraţi este înlocuit cu cel al
eredității dinastice. Constantin
a continuat şi a desăvârşit
toate reformele iniţiate de
împăratul Dioclețian. Numărul
provinciilor romane este ridicat
la 117, grupate în 14 dioceze şi
4 prefecturi (Orient, Illyricum,
Italia şi Galia).
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 535 în 2013-2014;
S-a reabilitat trotuarul pe o
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lungime de 821 m în 2014.
Lungime: 1217,27m

str. Constantin Daniel

Pictor român (1798 - 1873,
n. Lugoj) din Banat, Timiş. A
realizat portrete, ajungând
în tehnica lor la o perfecţiune
egalabilă cu arta marilor
făuritori veneţieni ai renaşterii
italiene. În 1833 termina de
pictat biserica ortodoxă din
Panciova şi pictează apoi la
Uzdin biserica şi minunatul
iconostas alcătuit din
numeroase imagini de sfinţi
care este considerat unul dintre
cele mai valoroase opere ale
maestrului Daniel. Biserica
din Dobriţa şi iconostasul
bisericii din larcovăţ sunt cele
mai strălucite dovezi ale unor
înfăptuiri noi, inspirate dintr-un
geniu care şi-a primit botezul
renaşterii italiene.
Lungime: 385,47m

bd. Constantin
Diaconovici Loga

Constantin Diaconovici Loga (n.
1 noiembrie 1770, Caransebeş,
Imperiul Austriei - d. 12
noiembrie 1850, Caransebeş,
Imperiul Austriei) a fost un

pedagog şi scriitor român. A
urmat studiile gimnaziale în
oraşul Lugoj, pentru ca apoi să
studieze Dreptul la Universitatea
din Pesta. Întors de la studii, a
predat ca profesor la Arad, iar
din 1831 până când s-a stins din
viaţă a fost director de şcoală.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2014.
Lungime: 1196,53m
Dec. (locală) nr. 260/1990

str. Constantin
Dobrogeanu Gherea

A fost un scriitor şi fruntaş
socialist român de origine
evreiască (1855-1920, n.
Slaveanka, Ucraina). A fost
unul dintre membrii marcanţi
ai Partidul Social Democrat
Român, un critic literar prodigios,
cunoscut pentru polemica sa cu
Titu Maiorescu. Acesta susţinea
ideea artei pentru artă, în timp ce
Constantin Dobrogeanu-Gherea
era adeptul teoriei artei cu
tendinţă. A scris: “Studii critice”;
studii pentru Eminescu, Coşbuc,
Caragiale, Vlahuţă.
Lungime: 534,66m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Constantin Iotzu

Constantin Iotzu (n. 28 mai
1884, Crușova, Macedonia d. 1 august 1962, Bucureşti)
a fost un arhitect român de
origine aromână. Este unul din
reprezentanţii semnificativi
ai stilului arhitectural al neoromânismului. Între anii 1940
- 1944 a activat ca profesor.
A fost, de asemenea, decan
al Şcolii de Arhitectură din
Bucureşti (pe atunci inclusă
în Politehnică). Lucrări: Casa
Armatei din Braşov; Ministerul
Justiţiei, Biserica Sfântul Elefterie
din Bucureşti, Casa Corpului
Didactic, Bucureşti; Tipografia
Ramuri, Casa Alba, Craiova;
Biblioteca Centrală Universitară,
Iaşi; Banca Prahova, Ploieşti.
Lungime: 402,42m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Constantin Miu–Lerca

Scriitor din Banat (poet, proză),
ziarist şi profesor de matematică
şi fizică, membru Uniunea
Scriitorilor Români (15.08.1908
comuna Cacova, jud. CaraşSeverin-1985). A scris textul pentru
oratoriul “Omul”, muzica compusă
de Filaret Barbu. A scris volume
de poezii: Biblice; Colinde; Sus

stele, Jos stele; Unde concentrice;
Efemere anotimpuri etc.
Lungime: 126,07m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 150/2001)

str. Constantin Noica

Constantin Noica (n. 12
iulie 1909, Vităneşti, judeţul
Teleorman - d. 4 decembrie
1987, Păltiniş, judeţul Sibiu)
a fost un filosof, poet, eseist,
publicist şi scriitor român.
Fostul ministru ţărănist Nicolae
Noica este nepotul filozofului
Constantin Noica. În perioada
1932 - 1934 frecventează
societatea culturală “Criterion”.
Sub influenţa lui Nae Ionescu,
toţi prietenii lui Noica de la
“Criterion” - Mihail Polihroniade,
Haig Acterian, Mircea Eliade vor deveni, mai devreme sau mai
târziu, legionari dar, fidel ideii că
lupta culturală şi nu cea politică
este calea pentru reînvierea
culturală a României, refuză să
intre în mişcarea legionară.
Lungime: 312,60m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Constantin Nottara
Constantin I. Nottara (n. 5
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iunie 1859, Bucureşti - d. 16
octombrie 1935, Bucureşti) a
fost un actor român, una dintre
personalităţile cele mai de
seamă ale teatrului românesc,
tatăl compozitorului Constantin
C. Nottara. A fost elevul lui
Ştefan Vellescu. În 1877, Nottara
a început să joace pe scena
Teatrului Naţional.
Lungime: 455,82m

str. Constantin Olănescu

Constantin P. Olănescu (n.
1845, București - d. 14 mai 1928,
Bucureşti) a fost un inginer,
politician şi ministru român,
membru în Partidul Conservator.
Lungime: 194,49m

str. Constantin Rădulescu
Motru

Constantin Rădulescu-Motru
(n. 15 februarie, 1868, Butoieşti,
judeţul Mehedinţi - 6 martie,
1957, Bucureşti), a fost un
filozof, psiholog, pedagog, om
politic, dramaturg, director de
teatru român, academician şi
preşedinte al Academiei Române
între 1938 - 1941, personalitate
marcantă a României primei
jumătăţi a secolului XX.
S-a reabilitat trotuarul pe o

lungime de 100 m în 2014.
Lungime: 374,02m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Constantin Silvestri

Constantin Silvestri (n. 31 mai
1913, Bucureşti - d. 23 februarie
1969, Londra) a fost un dirijor,
compozitor şi pianist român,
stabilit în Anglia din 1957 şi
naturalizat ca cetăţean britanic
din 1967. În 1961 este numit dirijor
principal al Orchestrei Filarmonice
din Bournemouth (Anglia), la
pupitrul căreia va rămâne până
la sfârşitul vieţii. Întreprinde
numeroase turnee, dirijând în
principalele centre muzicale din
Europa, precum şi în Japonia,
Australia şi America de Sud.
Lungime: 525,66m

str. Constantin Stere

Constantin G. Stere sau
Constantin Sterea (n. 1 iunie
1865, Ciripcău, județul Soroca,
Basarabia - d. 26 iunie 1936,
Bucov Prahova) a fost un om
politic, jurist, savant și scriitor
român. În tinerețe, pentru
participarea la mișcarea
revoluționara narodnicistă,
este condamnat de autoritățile

țariste la ani grei de închisoare
și surghiun în Siberia (18861892). A scris: “În voia valurilor”;
“Smaranda Teodorovna”.
Lungime: 385,77m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Constantin Titel
Petrescu

Constantin Titel Petrescu (n.
5 februarie 1888, Craiova - d.
1957) a fost un politician român,
lider al Partidului SocialDemocrat din România, care s-a
opus absorbirii partidului său de
către Partidul Comunist Român.
În calitatea de conducător al
PSD, a luat parte la pregătirea
Loviturii de stat de la 23 august
1944, fiind numit ministru politic
fără portofoliu în primul guvern
Sănătescu, la 23 august 1944,
demnitate deținută până la 4
noiembrie 1944. A fost arestat
la 6 mai 1948. Deținut politic la
Jilava și Sighet, a fost eliberat
după 7 ani, în 1955, stingânduse din viață doi ani mai târziu.
A condus ziarul democrat
“Libertatea”.
Lungime: 171,27m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Constanţa

Constanța este un municipiu
aflat pe coasta Mării Negre, în
partea de sud-est a României,
în regiunea istorică Dobrogea,
reședință a județului cu același
nume și cel mai mare oraș al
regiunii de dezvoltare Sud-Est.
Constanța este, alături de Cluj
Napoca, orașul cu cel mai ridicat
standard de viață din România.
Conform recensământului din
anul 2011, Constanța avea
283.872 de locuitori.
Lungime: 197,19m

bd. Constructorilor
Lungime: 1119,13m

str. Constructorilor

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 553 m în 2014.
Lungime: 950,11m

str. Contemporanul
Lungime: 138,42m

str. Cooperaţiei
Lungime: 150,64m

str. Corbului

S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2014.
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Lungime: 349,29m

str. Corina Irineu

Scriitoare de origine română,
din Bucureşti. După călătoria
din anul 1919 în Banat a scris:
“Scrisori Bănăţene”.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013.
Lungime: 284,84m

str. Coriolan Băran

Jurist (avocat) şi om politic - P.
N. R. român bănăţan (1896,
comuna Nerău, judeţul Timiş2.06.1979, Timişoara, judeţul
Timiş). Studii superioare de
Drept la Budapesta, doctorat
la Cluj 1923, avocat la Oradea.
Ministru. Primar la Timişoara
între anii 1929-1932, senator
de Timiş Torontal, prefect de
Timiş Torontal între anii 19321933. Redactor la ziarul “Voinţa
Banatului”. Conduce B. C. R. între
anii 1941-1946 şi Astra Banat,
Institut Social Banat-Crişana.
Arestat de comunişti între anii
1950-1957. Fondator Ripensia,
preşedinte Clubul de fotbal
Ripensia între anii 1938 şi 1942.
Lungime: 388,59m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Coriolan Brediceanu

Coriolan Brediceanu (23
decembrie 1849, Lugoj - 25
ianuarie 1909) a fost un avocat
și un om politic român. A fost
membru în consiliul județean
din Caraș-Severin, membru al
comitetului central al Partidului
Național Român (PNR) (1881 1892), deputat în dieta Ungariei
ca ales de Oravița. A făcut parte
din diferite organizații culturale
române și a luat apărarea
în procese politice intentate
mai multor ziare și oameni
politici români din Ungaria
și Transilvania. Brediceanu
l-a sprijinit financiar şi moral
pe inventatorul Traian Vuia,
încă din tinerețea acestuia, la
realizarea primului aeroplan
românesc.
Lungime: 823,87m

str. Cornel Grofşoreanu

Avocat şi om politic român
(27.10.1881, Periam, jud.
Timiş - 1949, Timişoara). Studii:
Panciova, Becicherecu Mic,
Lugos, Sibiu, Beiuş, BudapestaFacultatea de Drept, Ştiinţe
Administrative la Oradea,
doctorat la Cluj. Din 1913
fiind la Lugos, publică la ziarul

“Drapelul din Lugos”. Fondator
al Institutului Social Banat
Crişana şi fondator al curentului
sociologic bănăţan. Prefect Timiş
Torontal, primar în Timişoara
între anii 1921-1922 şi între
anii 1931-1932. Subprefect de
Caraş – Severin. Autor de tratate,
dintre scrieri: “Pe marginea
unor monografii germane din
Banat” (1943); “Fără formă şi
fără formalism” (1942); “Curente
social politice contemporane,
Critica materialismului istoric”
(1934).
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 38 m în 2013.
Lungime: 273,53m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Cornel Lazăr

Dr. Cornel Lazăr, unul dintre
cei mai faimoși promotori ai
fotbalului bănățean, preşedinte
şi jucător la clubul de fotbal
F.C. Ripensia Timişoara, fost
președinte şi al unei alte echipe
legendare din România,
Chinezul Timișoara.
Lungime: 194,38m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Cornelia Sălceanu

Cornelia Sălceanu profesor
psiholog din Timişoara (n.
30.12.1944 - d. 16.11.1993).
Lungime: 516,10m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 188/1997)

str. Corneliu Baba

Corneliu Baba (n. 18 noiembrie
1906, Craiova - d. 28 decembrie
1997, București) a fost un pictor
român, cunoscut mai ales pentru
portretele sale, dar și pentru
alte tipuri de tablouri și ilustrații
de cărți, academician (1990).
A fost profesor universitar la
Iaşi şi Bucureşti. Dintre picturile
mai cunoscute notificăm:
“Odihnă pe câmp”; “Arlechin”;
“Portretul artistei Lucia Sturdza”
- Bulandra; “Peisaj din Veneţia”;
“Portret de fată”.
Lungime: 409,40m

bd. Corneliu Coposu

Corneliu (Cornel) Coposu (n. 20
mai 1914, Bobota, Sălaj - d. 11
noiembrie 1995, București) a fost
un om politic român, președinte
al Partidului Național Țărănesc
Creștin Democrat (1990 - 1995),
senator, lider al opoziției din
România postcomunistă. A
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fost deținut politic sub regimul
comunist.
Lungime: 949,34m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
25/1995)

str. Corneliu Ursu

Corneliu Mircea Ursu cunoscut
şi ca Puiu Ursu, luptător
anticomunist făgărăşan.
Membru al grupului de
rezistenţă împotriva regimului
comunist care se instaura în
România la acea vreme, arestat
în timpul studenţiei la Cluj şi
condamnat la 8 ani de detenţie,
din 1956 până în 1964.
Lungime: 766,43m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 477/2009)

str. Cornelius Nepos

Cornelius Nepos (c. 110 BC – c.
25 BC). Scriitor latin născut la
Hostilia, un sat în Cisalpine
Galia, nu departe de Verona. A
scris biografiile unor importante
personaje din Antichitate în
opera: “De viris illustribus”
(depistate numai 22 de biografii).
Lungime: 297,68m

str. Cosminului
Lungime: 839,54m

str. Cosmonauţilor

str. Cozia

Constantin (Costache) Negruzzi
(n. 1808, satul Hermeziu, județul
Timiş – d. 24 august1868) a fost
un om politic și scriitor român,
cu origini spaniole din perioada
pașoptistă. Negruzzi debutează
cu traducerea poeziei “Șalul
negru” după Alexandr Pușkin. O
altă traducere importantă este
a satirelor lui Antioh Cantemir,
din rusește, făcută împreună
cu Alexandru Donici. Cea mai
însemnată lucrare în versuri este
“Aprodul Purice”.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 305 m în 2014.
Lungime: 470,44m

Mănăstirea Cozia este un
complex monahal medieval,
situat în orașul Călimănești, pe
malul râului Olt. Este o ctitorie
a domnului Mircea cel Bătrân,
extinsă și renovată de-a lungul
istoriei sale multiseculare.
Mănăstirea a fost construită,
conform legendei, în apropierea
altei mănăstiri construită de
Negru Vodă. A fost inaugurată
la 18 mai 1388, prin hrisovul
voevodului Mircea cel Batrân,
care spunea: „...a binevoit
domnia mea să ridic din temelie
o mănăstire la locul numit
Călimănești pe Olt, care a fost
înainte satul boierului domniei
mele Nan Udobă.”
Lungime: 977,56m

str. Costineşti

str. Craiova

Lungime: 122,97m

str. Costache Negruzzi

(în trecut: Mangeapunar) este
o localitate-stațiune de pe
litoralul românesc, din județul
Constanța, România, aflată la
țărmul Mării Negre, reședință a
comunei cu același nume.
Lungime: 195,07m

intr. Coşarilor
Lungime: 106,70m

Craiova (în germană Krajowa
1718-1739) este reședința
județului Dolj, denumită și
„capitala Olteniei”. Conform
ultimului recensământ din anul
2011 orașul avea o populație de
269.506 de locuitori. Municipiul
Craiova este situat în sudul
României, pe malul stâng
al Jiului, la ieșirea acestuia
din regiunea deluroasă, la o

altitudine cuprinsă între 75 și
116 m. Craiova face parte din
Câmpia Română, mai precis din
Câmpia Olteniei care se întinde
între Dunăre, Olt și podișul Getic,
fiind străbătută prin mijloc de
Valea Jiului. Localitate atestată
documentar din anul 1475.
Lungime: 250,59m

str. Crăiţelor

Lungime: 296,27m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

intr. Crângului

Lungime: 143,37m

str. Cremona

Localitate în partea de nord a
Italiei (regiunea Lombardia)
situată pe fluviul Po (Padu).
Deţinea un nr. de 75,5 mii
locuitori în anul 1989. Renumit
din trecut pentru familii de lutieri
(Amati, Guarneri, Stradivari) etc.
Lungime: 310,63m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Crinului

Lungime: 128,94m
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aleea Cristalului
Lungime: 635,91m

str. Crişan

Gheorghe Crişan sau Marcu
Giurgiu) (1733 - 1785, născut
în localitatea Vaca, azi sat
Crişan, comuna Ribiţa, judeţul
Hunedoara, iobag român, unul
din cei trei conducători renumiţi
ai răscoalei din Transilvania şi
Munţii Apuseni din anii 1784 1785. S-a sinucis în închisoare
pentru a nu fi chinuit şi tras pe
roată.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 230 m în 2013; S-au
realizat piste pentru ciclişti în
2013.
Lungime: 1170,39m

str. Crişul

Râul Criș, numit și Râul Crișul
Triplu este numele unui râu din
estul Ungariei, cu o lungime
de 91,3 km. Râul Criș constitue
cursul inferior al sistemului
hidrografic al Crișurilor. El se
formează la confluența râului
Crișul Repede cu râul Crișul
Dublu la nord de orașul Gyula
(Ghiula) și curge spre vest până
la vărsarea în râul Tisa, lângă
Csongrád. Sistemul hidrografic

al Crișurilor are o suprafață a
bazinului hidrogafic de 27.537
km2, din care 53% pe teritoriul
României și 47% pe teritoriul
Ungariei.
Lungime: 248,40m

str. Crivaia

Staţiune montană, funcţională
permanent indiferent de
anotimp, situată la 650 metri
altitudine, aflată pe piemontul
Munţilor Semenic din jud. CaraşSeverin. Climat de adăpost,
sedativ. Indicată pentru
tratarea nevrozelor astenice, a
afecțiunilor endocrine și a celor
respiratorii etc.
Lungime: 317,18m

Munţilor Şureanu, care fac şi
ei parte integrantă din Munţii
Carpaţii Meridionali, partea
din Transilvania. Atestatare
documentară din anul 1330 în
plin Ev Mediu Timpuriu, deţine
un număr de 34.208 locuitori
din anul 1991, conform datelor
statistice date de recensămintele
de atunci etc. 2. Apă curgătoare,
este afluent pe partea stângă la
cursul de apă Mureş, cu lungime
totală de 54 de Km. Izvorăşte
din Munţii Carpaţii Meridionali
– mai precis din Munţii Şureanu
(de sub Piscu lui Petru) etc.
Lungime: 678,33m

intr. Curcubeului
Lungime: 157,03m

aleea Cutezătorilor
Lungime: 317,48m

str. Cuvin

Cuvin este un sat în partea
de sud a județului Arad, la
poalele munților Zarandului
care aparține administrativ de
comuna Ghioroc, cu un număr
de 1579 de locuitori în anul
2002, conform datelor statistice
date de recensămintele din acea
perioadă. Apare cu atestare
documentară din Evul Mediu
Timpuriu, din anul 1323.
Lungime: 145,69m

str. Crizantemelor
Lungime: 681,11m

piaţa Crucii
Lungime: 360,83m

intr. Cucului

Lungime: 293,95m

str. Cugir

1. Localitate urbană din
România situată în judeţul Alba,
situată piemontan, la baza
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str. D. I. Aldea Teodorovici

D

Soţii Doina şi Ion Aldea –
Teodorovici - români din
Basarabia – care au militat
pentru unirea Basarabiei cu
România şi pentru introducerea
limbii române în Basarabia.
Strada nouă, situată între strada
Tristan Tzara şi strada Horia
Hulubei, perpendiculară pe
acestea, în dreptul imobilului cu
numărului poştal nr. 50 de pe
str. Tristan Tzara, în zona Calea
Aradului - Sere.
Lungime: 156,83m

str. D. Mendeleev

Dmitri Ivanovici Mendeleev
(n. 27 ianuarie 1834 (S.N. 8
februarie), Tobolsk, Imperiul
Rus – d. 20 ianuarie 1907 (S.N.
2 februarie), Sankt Petersburg,
Imperiul Rus) a fost un chimist
rus, recunoscut a fi unul din
cei doi chimiști ce au creat
independent unul de altul prima
variantă a tabelului periodic
al elementelor. Pe de o parte,

tabloul lui Mendeleev era o
reprezentare mai completă
a relației complexe dintre
elementele chimice, și, pe de
altă parte, cu ajutorul acelui
tabel, Mendeleev a fost capabil
să prezică atât existența altor
elemente (pe care le-a numit
eka-elemente) nici măcar
bănuite a exista pe vremea
sa, precum și a proprietăților
generale ale lor.
Lungime: 463,03m

str. Dacilor
Lungime: 299,82m

str. Dafinului

Lungime: 577,05m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 57/2004)
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 354/2008)

str. Daliei

S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 235 m în 2013.
Lungime: 405,70m

str. Damaschin Bojincă

Damaschin Bojincă (n. 1802,
Gârliște, Caraș-Severin - d. 18
august 1869, Dumbrăveni,
Suceava) a fost un jurist și
publicist român. A studiat
la Budapesta și a activat în
Moldova după 1833, ca al
doilea jurisconsult al statului
și ca profesor de drept civil
la Academia Mihăileană. A
participat la pregătirea ediției
românești din 1833 a Codului
Calimach și a fost ministru de
justiție sub Alexandru Ioan Cuza.
A susținut tezele școlii latiniste
despre originea și dezvoltarea
poporului român.
Lungime: 140,22m

str. Dan Căpitan

Dan, căpitan de plai este un
poem romantic scris de Vasile
Alecsandri. Poemul Dan,
capitan de plai împleteşte
istoria cu folclorul, realitatea cu
fantasticul, iar deasupra tuturor
sentimentelor predomină
dragostea de ţară a celor doi
eroi: Dan şi Ursan.
Lungime: 645,90m

bd. Dâmboviţa

1. Afluent al Argeşului pe

stânga, curs de apă care trece
prin Bucureşti, constituind una
dintre principalele surse de apă
pentru capitală. Lungime: circa
268 km. 2. Judeţ situat în partea
de sud a României.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 338 m în 2013-2014.
Lungime: 1604,39m

str. Dej

Dej este un municipiu în judeţul
Cluj, care se află la 60 km nord
de municipiul Cluj-Napoca,
la confluenţa dintre râurile
Someşul Mare cu Someşul Mic.
Conform recensământului
efectuat în anul 2011, populația
municipiului Dej se ridică la
33.497 de locuitori. Staţiune
sezonieră cu ape saline.
Menţionat pentru prima dată în
anul 1214.
Lungime: 709,20m

str. Delfinului
Lungime: 140,77m

str. Deliblata

Regiune unicat din Banat republica Serbia, formată
din dune colinare care a fost
declarată rezervaţie naturală.
Situată în partea de nord-est a
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Serbiei, în Voivodina. Aparține
administrativ de comuna Cuvin.
La recensământul din 2002
localitatea avea 3498 locuitori.
Atestată documentar pentru
prima oară în 1660.
Lungime: 189,12m

str. Delineşti

Delinești este o localitate în
județul Caraș-Severin, Banat,
România. Aparține administrativ
de comuna Păltiniș. Deţinea
un nr. de 520 de locuitori la
recensământul din anul 2002.
Lungime: 297,44m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 182/2007)

str. Deliu Petroiu

Estetician şi critic de artă român
(născut la data de 24.08.1922
la Nădlac, judeţul Arad – d. la
data de 18.04.2008 la Timişoara,
judeţul Timiş). Cetăţean
de onoare al municipiului
Timişoara din data de
17.09.2002 etc.
Lungime: 132,13m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 256/2010)

str. Deportaţii din Bărăgan
Deportările în Bărăgan au

fost o acțiune de amploare de
„dislocare” întreprinsă în anii
1950 de regimul comunist din
România, cu scopul de a reloca
forțat în Câmpia Bărăganului
populația care locuia pe o rază
de aproximativ 25 km de granița
cu Iugoslavia, din județele Timiș,
Caraș-Severin și Mehedinți, în
urma conflictului izbucnit între
Stalin și liderul comunist de la
Belgrad, Iosip Broz Tito. Spațiul
de 25 km de-a lungul frontierei
iugoslave se întindea între satele
Beba Veche (județul Timiș)
și Gruia (județul Mehedinți),
acoperind un număr de 203
localități. Au fost deportate și
persoane de pe insula Ada Kaleh.
În 1956, deportații s-au întors la
locurile lor natale.
Lungime: 157,13m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Deta

Localitate situată în Banat, în
judeţul Timiş, aflată pe cursul
de apă Lanca – Birda. Deţinea
conform cu date statistice din
anul 1995, un nr. de 7257 de
locuitori. A fost pentru prima
dată menţionata în documente
scrise în anul 1360.

Lungime: 428,08m

str. Diaconul Coresi

Coresi (cunoscut și ca Diaconul
Coresi) (d. 1583, Brașov) a fost
un diacon ortodox, traducător și
meșter tipograf român originar
din Târgoviște. Este autorul
primelor cărți în limba română.
A editat în total circa 35 de
titluri de carte, tipărite în sute de
exemplare și răspândite în toate
ținuturile românești, facilitând
unitatea lingvistică a poporului
român dar și apariția limbii
române literare.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 84 m în 2012; S-a
aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 180 m în 2014.
Lungime: 584,86m

str. Diamandy Constantin

Constantin Diamandy (n.
1868 - d. 1931, Idrici, judeţul
Vaslui) a fost diplomat, ministru
plenipotenţiar al României,
la începutul secolului al XXlea. În luna august 1919,
după ocuparea Budapestei
de către armata română, a
fost numit înalt comisar al
guvernului român în Ungaria.
Între 1924-1930 a fost ministru

plenipotenţiar al României
la Paris. În această calitate a
semnat, în anul 1926, Tratatul
de Alianţă cu Franţa. Cea
mai mare parte a memoriilor
sale diplomatice au rămas
nepublicate, doar câteva
fragmente din acestea au fost
publicate în reviste din ţară sau
din străinătate.
Lungime: 145,88m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Diana

După mitologia Romană, a fost
considerată zeiţa protectoare
pentru vânători, pentru păduri
şi pentru Lună, care se identifică
din punct de vedere comparativ
referitor la mitologie cu zeiţa
greacă Artemis.
Lungime: 204,86m

str. Dimineţii
Lungime: 908,34m

str. Dimitrie Bolintineanu

Dimitrie Bolintineanu (n. 14
ianuarie 1819 (sau 1825 după
alte surse), Bolintin-Vale — d.
20 august 1872, București)
a fost un poet român, om
politic, diplomat, participant la
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Revoluția de la 1848. Se susține
de timpuriu, precum Grigore
Alexandrescu, I. L. Caragiale,
Mihai Eminescu, prin slujbe
funcționărești. În 1841 era copist
la Secretariatul de Stat, în 1843
- secretar la departamentul
„pricinilor suditești”. Printr-un
misterios concurs de împrejurări,
e ridicat, în 1844, la rangul de
pitar. Faptul că publicase în
1842 admirabila poemă “O
fată tânără pe patul morții”,
prezentată elogios de Ion
Heliade Rădulescu (și invocată
mai târziu de Mihai Eminescu în
Epigonii), a jucat, probabil, un
rol decisiv.
Lungime: 383,26m

str. Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir (n. 26
octombrie 1673 - d. 21 august
1723) a fost domn al Moldovei
(martie - aprilie1693 și
1710 - 1711), autor, cărturar,
compozitor, enciclopedist,
etnograf, geograf, filozof, istoric,
lingvist,muzicolog, om politic și
scriitor român (moldovean). A
fost primul român membru al
Academiei de Științe din Berlin.
Turcii l-au înscăunat pe Dimitrie
Cantemir la Iași în 1710, având

încredere în el, dar noul domncărturar a încheiat la Luțk în
Rusia, la 2 aprilie-13 aprilie
1711, un tratat secret de alianță
cu Petru cel Mare, în speranța
eliberării țării de sub dominația
turcă și precizând integritatea
granițelor și faptul că ele vor fi
apărate de armata Moldovei.
Tratatul a fost publicat de
Cantemir în spațiul german.
Lungime: 121,24m

str. Dimitrie Dinicu

Dimitrie A. Dinicu, a fost
un violoncelist, dirijor şi
pedagog român (1868 - 1936,
născut la Bucureşti ). A scris
lucrări cu caracter didactic. A
format orchestra Ministerului
Instrucţiunii Publice.
Lungime: 1677,70m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 57/2002)
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Dimitrie Paciurea

Dimitrie Paciurea (n. 2
noiembrie 1873, București - d.
14 iulie 1932, București) a fost
un sculptor român. Stilul său
simbolic și reprezentațional
contrastează puternic cu stilul

simplificat până la esența
pură al contemporanului și
conaționalului său Constantin
Brâncuși. În anul 2012 a fost
declarat membru post-mortem
al Academiei Române. Viziune
monumentală în artă: statuia
Gigantul; proiect pentru
Monumentul Unirii.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2014.
Lungime: 363,54m

str. Dimitrie Stan

Dimitrie Stan (1906-1968), dirijor
şi profesor originar din Lugoj
unde s-a bucurat de şansa de a fi
fost remarcat, instruit şi sprijinit
în afirmarea talentul muzical de
către profesorul său Ion Vidu. A
fost director al Şcolii Populare
de Arte din Lugoj. A fost distins
cu titlul de Artist emerit. La
ediţia din 1961 a Concursului
internaţional „Béla Bartók“ de
la Debreţin, Ungaria, corul „Ion
Vidu“ sub direcţia lui Dimitrie
Stan a primit Premiul special al
juriului.
Lungime: 444,54m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 355/2008)

str. Dimitrie Ţichindeal

Dimitrie Țichindeal (n. 1775,
Becicherecu Mic - d. 20 ianuarie
1818, Timișoara) a fost un preot,
cărturar, fabulist, traducător
și militant român pentru
emanciparea românilor din
Banat. Literar, Țichindeal s-a
ocupat de traducerea de texte
din limba sârbă în română
pentru a promova educarea
și emanciparea maselor
românești.
Lungime: 163,32m

str. Dinu Lipatti

Pianist şi compozitor român
(1917 – 1950, n. Bucureşti).
Sensibil interpret al lui Chopin,
Bach, Grieg, Schumann şi
Mozart. Compoziţii: suita
simfonică “Şătrarii”, “Sonatina
pentru mâna stângă”.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 117 m în 2013; S-au
efectuat lucrări de întreţinere şi
reparaţii la carosabil în 2013.
Lungime: 295,06m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

intr. Diplich Hans

Hans Diplich/Johann Diplich
(n. 23 februarie 1909, Comloșu
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Mare, județul Timiș - d. 2 iulie
1990, Ravensburg, Germania),
poet, pedagog, istoric și scriitor
de limba germană, originar
din Banat. Cu numeroasele
sale lucrări, Johann Diplich a
fost un mediator a culturilor
Banatului. Prin eseul său,
Beiträge zur Kulturgeschichte
der Donauschwaben (Contribuții
istoriei culturale a șvabilor
dunăreni), publicat în anul
1972, acesta a adus contribuții
valoroase istoriei culturale
a șvabilor dunăreni, precum
și prin volumul său dedicat
Domnului din Timişoara
(catedrala romano-catolică
“Sf. Gheorghe”), studiu intitulat
Die Domkirche in Temeswar
(Domnul din Timişoara),
publicat în acelaşi an.
Lungime: 46,16m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 182/2007)

str. Divizia 9 Cavalerie

Unitate militară formată la
Lugoj, activă între anii 1942 1945, menţionată prin lupte
grele la Stalingrad în anul 1942,
cu comuniştii sovietici, în al
doilea război mondial (1939 –
1945) etc.

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 1112,03m

Hr. de traci - geto daci. Din Evul
Mediu, secolul 14, formaţiune
stătătoare.
Lungime: 72,42m

str. Doamna Chiajna

intr. Doinei

(n. aprox. 1525, Polonia - d.
1588), soția domnului Țării
Românești, Mircea Ciobanul,
secolul XVI, este fiica lui Petru
Rareș al Moldovei și nepoata lui
Ștefan cel Mare. Chiajna este
numele slavon pentru Despina,
însă numele ei de botez era
Ana. În 1545 s-a măritat cu
domnul Țării Românești, Mircea
Ciobanul, cunoscut în istorie
pentru măcelărirea boierilor pe
care îi bănuia de trădare. Din
această căsătorie au avut trei
băieți și mai multe fete. După
moartea lui Mircea Ciobanul în
21 septembrie 1559, se instituie
ca tutore a fiului ei cel mai mare
Petru cel Tânăr, în vârstă de 13
ani, pentru care a obținut tronul.
Lungime: 82,19m

str. Dobrogea

Provincie istorică situată în
România, în partea de S-E,
între Dunăre şi Marea Neagră.
Locuită din epoca paleolitică,
populată din mileniul 2 ante

Lungime: 441,47m

intr. Domogled

Parc naţional din România
situat pe valea Cerna,
predominant aflat în Banat.
Deţine suprafaţa de 612,11 km2.
Cadru legislativ-1932 făcut de Al.
Borza. Conţine şi specii floristice
şi faunistice unice etc.
Lungime: 294,00m
Disp. locala mun. Timişoara
(H.C.L nr. 355/2008)

str. Dorin Teodorescu

Tenor român (1943 – 1956).
A fost director al Teatrului de
Operetă “Ion Dacian”. Eleganţă
şi capacitate de comunicare
cu publicul. Memorabile roluri
în piesele: “Eternele iubiri”; “O
noapte la Veneţia”.
Lungime: 368,69m
Disp. locala mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 185/2009)

str. Dornei

Este un afluent al râului Bistrița.

El se varsă în dreptul localității
Vatra Dornei în râul Bistrița
Aurie, cursul de apă format fiind
denumit Bistrița.
Lungime: 70,39m

calea Dorobanţilor

Dorobanț (din germană Trabant,
prin intermediul termenului
în maghiară darabant) a fost
denumirea dată unui soldat de
infanterie din armata națională,
aparținând unui corp a cărui
existență este atestată începând
din sec. XVII, sub conducerea
marelui agă, din 1657. Corpul
a fost desființat în 1688 și
reînființat la jumătatea sec. XIX.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2012, 2014; S-a
aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 724 m în 2014.
Lungime: 7665,24m

str. Dositej Obradovici

Dositej Dimitrije Obradović,
născut la 17 februarie 1742,
Ciacova, Imperiul Austriac
(în prezent: Timiș, România)
și decedat la 7 aprilie 1811,
Belgrad, Principatul Serbiei
(în prezent: Serbia) a fost un
călugăr, scriitor și traducător
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sârb, un mare iluminist care a
influențat puternic cultura sârbă
prin scrierile sale. S-a născut în
Banat în localitatea Ciacova,
dintr-o familie de sârbi. De mic
a învățat atât limba sârbă, cât și
limba română.
Lungime: 160,69m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Dr. Alexandru Marta

A fost rezident regal al ţinutului
Timiş în perioada 13 august
1938 – 20 septembrie 1940,
după ce anterior fusese primpreşedinte al Curţii de Apel din
Timişoara, vreme de 17 ani. De
asemenea, în februarie 1920 a
înfiinţat Asociaţia Magistraţilor
din Ardeal şi Banat, al cărui
preşedinte era încă în anul 1939.
A fost întemeietor şi preşedinte
al Cercului Juridic Bănăţean,
asociaţie care edita din 1932
o revistă proprie, fondator al
Societăţii de Patronaj, precum
şi al Casei Magistraţilor din
staţiunea Sovata. A depus
strădanii pentru înfiinţarea
Episcopiei din Timişoara,
Asociaţiei Astra şi a ziarului său
„Dacia” (primul număr - 20 iulie
1939), Institutului Social Banat-

Crişana (preşedinte al Secţiei
Juridice).
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2014.
Lungime: 236,34m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Dr. Aurel Cândea

Medic român, chirurg (18841935). Absolvent al Facultăţii
de Medicină din Budapesta. A
condus timp de 15 ani Serviciul
de Chirurgie al Spitalului Bega
din Timişoara, între anii 1919 şi
1934.
S-a reabilitat trotuarul pe toată
lungimea străzii în 2012.
Lungime: 145,26m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Dr. Ernest Neumann

Ernest Neumann (n. 12 ianuarie
1917, satul Ceica, județul Bihor
- d. 21 aprilie 2004, Timișoara)
a fost un teolog iudaic român,
care a îndeplinit funcția de
prim-rabin, apoi mare rabin
al comunității evreilor din
Timișoara (1949-2004). A
aparținut curentului neolog al
iudaismului transilvănean.
Lungime: 142,23m

Disp. locala mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Dr. Gheorghe
Marinescu

Gheorghe Marinescu (n. 28
februarie 1863, București - d. 15
mai 1938, București) a fost un
medic neurolog român, profesor
la Facultatea de Medicină din
București, membru titular al
Academiei Române, fondatorul
Școlii Românești de Neurologie.
Întreprinde cercetări pe teme
foarte variate, ale căror rezultate
apar în numeroase lucrări
ca “Cercetări histo-chimice
asupra fermenților oxidanți
în fenomenele vieții” (1924),
“Bătrânețe și reîntinerire” (1929),
“Reflexele condiționate” (1935,
împreună cu Arthur Kreindler),
“Tonusul mușchilor striați”
(1937, împreună cu Nicolae
Ionescu-Sisești, Oskar Sager și
Arthur Kreindler, prefațată de
celebrul neurofiziolog Sir Charles
Sherrington), “Determinism
și cauzalitate în domeniul
biologiei” (1938).
Lungime: 167,71m

str. Dr. Grigore T. Popa

Grigore T. Popa (n. 1 mai 1892,

Șurănești, județul Vaslui - d.
18 iulie 1948, București) a fost
un medic român, membru
corespondent al Academiei
Române. Grigore T. Popa rămâne
în istoria endocrinologiei
mondiale prin descoperirea în
1930, împreună cu australianca
Una Fielding (en), a sistemului
vascular port hipotalamohipofizar, descoperire realizată
în perioada în care lucrau
împreună la Londra.
Lungime: 1219,24m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Dr. Ioan Bonţilă

Ofiţer şi învăţător din Banat, din
comuna Monion, judeţuş Caraş
– Severin de la sfârşitul secolului
XIX, începutul secolului XX etc.
Lungime: 504,16m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Dr. Ioan Mureşan

Medic din Banat, a condus
Clinica de chirurgie de la Spitalul
Bega din Timişoara. Medic
primar la Spitalul de chirurgie în
1936. Prof. dr. docent conduce
şi Clinica Universitară până
în 1968 când iese la pensie. În
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anul 1945 a fost primul prof.
de chirurgie de la Catedra de
Patologie chirurgicală din
Timişoara etc.
S-a reabilitat trotuarul pe
o lungime de 500 în 20122013; S-au efectuat lucrări
de întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 1303,15m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

bd. Dr. Iosif Bulbuca

Medic din Banat, la Clinica II
Spitalul Bega, (1908-1972).
Studii la Cluj, la Facultatea de
Medicină, Universitatea “Regele
Ferdinand” din Cluj. Profesor
Ioan Mureşan a fost profesor
pentru I. Bulbuca etc.
Lungime: 1796,08m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Dr. Iosif Nemoianu

Iosif Nemoianu (n. 17.10.1894
Petrilova, Caraş-Severin – d.
19.01.1968 ), medic din Banat,
membru de seamă al Institutului
Social Banat-Crişana. Studii:
Liceul teoretic din Biserica-Albă
(Serbia) şi Lugoj 1912, apoi,
Facultatea de Medicină din

Budapesta, întreruptă timp
de doi ani pentru a fi înrolat
în armată în primul Război
Mondial, de către autorităţile
austro-ungare. După Marea
Unire de la 1918 şi-a continuat
studiile la Facultatea de
Medicină din Cluj şi a devenit
doctor în medicină şi chirurgie al
Facultăţii de Medicină din Cluj,
la 30 iunie 1920 etc.
Lungime: 367,89m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

condamnarea de 24 luni în
colonia de muncă (decizia M.A.I.
nr. 532/1952), pentru activitate
în Partidul Național Țărănesc.
Lungime: 79,71m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr.143/2012)

str. Dr. Liviu Cigăreanu

str. Dr. Louis Ţurcanu

Liviu-Ioan-Ștefan Cigăreanu,
(7 decembrie 1875, Turda, –
18 august 1952, Văcărești,
București), a fost membru
de seamă al Familiei Rațiu,
om politic, doctor în drept,
avocat, notar public, decan
al Baroului Timiș şi prefect
al Județului Timiș-Torontal.
Membru marcant al partidului
Naţional Român şi al partidului
Naţional Ţărănesc. Sub dictatura
comunistă, instaurată de
trupele sovietice, a fost arestat,
condamnat și exterminat la
vârsta de 77 ani. A decedat
în închisoarea Văcărești la 18
august 1952, unde ispășea

str. Dr. Liviu Gabor

Primarul Timişoarei în perioada
17.12.1932 – 26.11.1933 etc.
Lungime: 160,88m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

Louis Țurcanu a fost un medic
pediatru român, profesor emerit,
șeful Clinicii de pediatrie din
Timișoara în perioada 1962 1968, practicant între anii 1962
şi 1990 etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 200 m în 2012.
Lungime: 365,18m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Dr. Lucian Georgevici

Primar al Timişoarei din secolul
XX interbelic, între 31.08.1922
– 17.04.1926 şi 21.09.1927 –
12.01.1929. De profesie avocat
(n. 14.01.1875, sat Ictar, din casa
Giorgioni, comuna Ictar Budinţi,

actual judeţul Timiş, regiunea
Banat, în apropiere de Lugoj la
20 km – d. 8.02.1940) etc.
Lungime: 155,10m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Dr. Nicolae Paulescu

Nicolae Constantin Paulescu (n.
8 noiembrie sau 30 octombrie
SV 1869, București - d. 19 iulie
1931, București) a fost un om
de știință român, medic și
fiziolog, profesor la Facultatea
de Medicină din București, ce
a contribuit la descoperirea
hormonului antidiabetic eliberat
de pancreas, numit mai târziu
insulină. „Pancreina” brevetată
de Paulescu.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013.
Lungime: 82,07m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Dr. Pavel Vasici
Ungureanu

Pavel Vasici-Ungureanu (n. 18
aprilie 1806, Timișoara - d. 3
iulie 1881, Timișoara) a fost un
medic și scriitor român, membru
titular al Academiei Române.
Este creditat ca întemeiatorul
primei reviste de medicină din
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Transilvania, “Higiena și școala”,
apărută la Timișoara. Autor
al unor manuale de igienă și
dietetică.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 80 m în 2012.
Lungime: 353,23m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Dr. Pius Brânzeu

Chirurg român (născut în anul
1911, în localitatea Vulcan, în
judeţul Hunedoara). Membru
titular activ al Academiei
Române din anul 1990. Studii
în Franţa şi România. Profesor
Universitar la Timişoara. Una
dintre lucrările sale pe teme
medicale: “Educaţia estetică
în chirurgie”. A scris şi cărţi în
special autobiografice etc.
Lungime: 398,34m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 68/2003)

str. Dr. Robert Koch

Robert Koch (n. 11 decembrie
1843, Clausthal, Saxonia
Inferioară – d. 27 mai 1910,
Baden-Baden) a fost un
bacteriolog german. A studiat la
Göttingen, avându-l ca profesor
pe Jacob Henle care afirma în

1840 că rănile sunt infectate
de niște organisme parazite.
Premiul Nobel pentru Medicină
în anul 1905.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 392 m în 2014.
Lungime: 521,57m

str. Dragoş Vodă

Dragoș este cunoscut din
cronicile moldovenești ca
descălecător în Moldova și
primul ei voievod. Cronicile spun
că voievodul român, Dragoș,
fiind la vânătoare și urmărind un
zimbru, a venit din Maramureș
la apa Moldovei, și plăcându-i
locul, s-a așezat acolo și a
populat țara cu români din
Maramureș.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013.
Lungime: 521,10m

str. Drăgăşani

Municipiu din judeţul Vâlcea,
pe partea dreaptă a râului Olt,
cu 22.693 locuitori în anul 1995.
Menţionat ca sat din anul 1535.
Muzeu memorial I. G. Duca. La
data de 7.06.1821 s-a desfăşurat
aici bătălia sângeroasă dintre
eterişti şi turci.
S-au efectuat lucrări de

întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2014.
Lungime: 268,10m

str. Dreptatea

Cotidian al Partidului NaţionalŢărănesc. Apare la Bucureşti
(1927-1938, 1944-1947).
Directori: Virgil Madgearu,
Constantin Gongopol, Mihai
Râlea, Ion Livianu, N. Carandino.
Lungime: 694,89m

str. Dropiei

Pasăre de stepă protejată prin
lege. (Otis tarda)
Lungime: 415,53m

str. Drubeta

Drobeta sau Drubeta a fost o
așezare dacică situată pe locul
actualului oraș Drobeta TurnuSeverin. Ocupată de romani
în urma primului război cu
dacii (101-102), a devenit un
important centru meșteșugăresc
și de trafic comercial. Romanii
au construit aici podul de peste
Dunăre, cunoscut ca Podul lui
Traian, ale cărui ruine se mai văd
și azi, și un castru militar, care a
dăinuit și după părăsirea Daciei
de armata și administrația
romană. În timpul împăratului

Publius Aelius Traianus
Hadrianus (117-138), Drobeta a
căpătat rang de municipiu, iar în
timpul lui Septimiu Sever (193211) rangul de colonie. În secolul
al V-lea, orașul a fost distrus
de către huni, fiind refăcut de
Iustinian în secolul al VI-lea sub
numele de Teodora.
Lungime: 1503,69m

str. Duiliu Zamfirescu

Duiliu Zamfirescu (n. 30
octombrie 1858, Plăinești (azi
Dumbrăveni), județul Vrancea d. 3 iunie 1922, Agapia, județul
Neamț) a fost un scriitor român,
membru titular și vicepreședinte
al Academiei Române. A scris
versuri, proză scurtă, piese de
teatru, dar cea mai importantă
contribuție a sa la literatura
română o reprezintă romanele
sale din Ciclul Comăneștenilor
(“Viața la țară”, “Tănase Scatiu”,
“În război”, “Îndreptări”, “Anna”,
“Ceea ce nu se poate”).
Lungime: 90,84m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Dumbrava Roşie

Comună din judeţul Neamţ (cu
6279 locuitori – în anul 1995).
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Aici se află un mare combinat de
prelucrare a lemnului.
Lungime: 125,47m

str. Dumitru Bagdasar

Dumitru Bagdasar (Dimitrie
Bagdasar) (n. 17 decembrie
1893, satul Idrici de Jos, comuna
Roșiești, Județul Fălciu, azi
în Vaslui - d. 15 iulie 1946,
București) a fost un medic
neurochirurg român, profesor
la Facultatea de Medicină din
București, a pus bazele școlii
românești de Neurochirurgie din
România. Dumitru Bagdasar
a fost căsătorit cu Florica
Bagdasar. Celor peste 50 de
articole de specialitate publicate
li se adaugă teza de doctorat.
Întreaga sa activitate operatorie
și de cercetare și-a găsit sinteza
în volumul redactat în franceză
împreună cu Constantin Arseni,
“Traité de Neurochirurgie”,
apărut postum în 1951 la
Editura Academiei Române.
Lungime: 506,23m

str. Dumitru Kiriac

Dumitru Kiriac-Georgescu
(6 martie 1866, București - 8

ianuarie 1928, Viena), a fost
un compozitor, profesor, dirijor
de cor și folclorist român.
Activitatea sa de dirijor de cor
a început la Capela română
din Paris (1894-1899). După
reîntoarcerea în țară, Dumitru
Georgescu-Kiriac, pune bazele
Societățiile corale “Carmen”
(1901-1928), al cărei dirijor
va fi timp de aproape trei
decenii, în același timp dirijând
corul bisericii Sf. SpiridonNou și ansamblul coral la
Conservatorul bucureștean
(1900-1928). A fost membru
fondator al Societății
Compozitorilor Români (1920),
activând în favoarea înființării
arhivei de folclor a societății.
Lungime: 732,32m

str. Dunărea

Fluviu european, trece prin
10 state, vine din Germania
şi se varsă în Marea Neagră,
România. Cu lungime de 2860
Km, bazin de recepţie de 817 mii
Km2. Ca mărime ocupă locul doi
în Europa, după Volga etc.
Lungime: 1895,76m

str. Ecaterina Teodoroiu

E

Eroină naţională (1894 - 1917, n.
Vădeni, azi municipiul Târgu Jiu).
Sublocotenent, căzută în lupta de
la Muncelu, din august, anul 1917.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 84 m în 2013.
Lungime: 247,25m

str. Ecoului

Termen care vine de la numele
nimfei Echo şi reprezintă unda
acustică sau electromagnetică
reflectată de un obstacol,
percepută dacă timpul dintre
unda directă şi cea reflectată e
mai mic de 1 secundă.
Lungime: 161,03m

str. Edgar Quinet

Istoric, scriitor şi filozof francez
(1803 - 1875). Profesor la
College de France. A apărat în
presă şi în lucrarea Românii,
drepturile şi libertăţile naţionale
ale românilor. Poem simbolic:
“Prometeu” etc.
Lungime: 427,77m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 68/2003)

str. Eduard Pamfil

(Edouard, mama franceză, tata
de origine greacă). Profesor
român de psihiatrie, antropolog
(1912-1995, Timişoara).
Remarcabil cercetător în
domeniul psihiatric. A scris:
“Psihoze”; “Arioso dolente” etc.
Lungime: 322,79m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 69/2004)

str. Edvard Benes

Edvard Beneš (n. 28 mai 1884 –
d. 3 septembrie 1948) a fost un
om politic ceh și cel de-al doilea
președinte al Cehoslovaciei.
În 1921 era profesor și primministru totodată. De asemenea
a fost membru al ligii consiliului
național între 1923-1927 și
președintele comitetului din
1927-1935. Între 1940-1945, în
timpul celui de-al doilea război
mondial, servește ca președinte
din exil. După război se întoarce
în Cehoslovacia ca președinte.
Lungime: 299,38m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)
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str. Efta Botoca

Violonist român (1925-1991, n.
Jebel, judeţul Timiş). Interpret
de melodii populare din Banat,
Crişana, Maramureş.
Lungime: 653,00m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

piaţa Eftimie Murgu

Eftimie Murgu (n. 28 decembrie
1805, Rudăria, comitatul CarașSeverin - d. 30 aprilie 1870,
Budapesta) a fost un jurist și
profesor de filosofie român, om
politic, deputat în parlamentul
revoluționar maghiar din
timpul Revoluției de la 1848
(Dieta de la Debrețin), apoi
avocat în Budapesta. Eftimie
Murgu a fost unul dintre cei
mai clarvăzători revoluționari
democrați pașoptiști români,
una din marile personalități
pașoptiste “care n-a pregetat a
se jertfi pentru obșteasca fericire
a poporului și a țării”.
Lungime: 405,24m
Dec. (locală) nr. 260/1990

str. Electronicii
Lungime: 507,27m

str. Emanoil Gojdu

Emanuil Gojdu (maghiară Gozsdu
Manó, n. 1802, Oradea - d. 1870,

Budapesta) a fost un avocat
de succes și patriot ardelean
de origine aromână, familia sa
fiind originară din Moscopole.
Gojdu a fost un luptător neobosit
pentru drepturile românilor din
Transilvania. Casa în care s-a
născut mai poate fi văzută și
astăzi în Oradea lângă Biserica cu
Lună.
Lungime: 240,67m

str. Emanuil Ungureanu

Emanuil Ungureanu (n. 1
ianuarie 1846, Satchinez - d.
1929) a fost un avocat și
filantrop român din Banat. A
studiat liceul la Timișoara și
dreptul la Budapesta. A fost
director al băncii “Timișana”.
A fost membru fondator la
numeroase societății culturale
românești, precum și membru
fondator al muzeului Astra din
Sibiu și a ziarului “Dreptatea”.
Lungime: 361,66m

str. Emil Cioran

Emil Cioran (n. 8 aprilie 1911,
Rășinari - d. 20 iunie 1995,
Paris) a fost un filozof și scriitor
român stabilit în Franța, unde
a trăit până la moarte fără să
ceară cetățenia franceză. Prima

lui carte apărută în 1934 în
România, “Pe culmile disperării”,
a fost distinsă cu Premiul
Comisiei pentru premierea
scriitorilor tineri needitați
și premiul Tinerilor Scriitori
Români. Succesiv au apărut:
“Cartea amăgirilor” (1935),
“Schimbarea la față a României”
(1936), “Lacrimi și Sfinți”
(1937). Cel de-al doilea volum,
“Schimbarea la față a României”
a fost autocenzurat în ediția a
doua aparută la începutul anilor
‘90, autorul însuși eliminând
numeroase pasaje considerate
extremiste, “pretențioase și
stupide”.
Lungime: 162,61m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 57/2004)

str. Emil Gârleanu

Emil Gârleanu (n. 5 ianuarie
1878, Iași - d. 2 iulie 1914,
Câmpulung) a fost un prozator,
regizor, scenarist de film și
jurnalist român. Fiul lui Emanoil
Gârleanu, colonel și al Pulcheriei,
născută Antipa. Începe liceul
la Iași în 1889 dar se retrage
și se înscrie la Școala fiilor de
Militari, unde devine coleg cu
Jean Bart, apoi intră la Școala

de Ofițeri de Infanterie, unde
devine coleg cu Gheorghe
Brăescu. A fost sublocotenent în
armata română dar este exilat
la Bârlad pentru activitatea
sa publicistică, interzisă de
regulamentul militar.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2012.
Lungime: 194,15m

str. Emil Racoviţă

Emil Racoviță (n. 15 noiembrie
1868, Iași – d. 17 noiembrie
1947, Cluj) a fost un 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.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 623 m în 2014.
Lungime: 726,42m

str. Emile Zola

Émile Zola (n. 2 aprilie 1840 d. 29 septembrie 1902) a fost
un romancier francez, cel mai
important exemplu al școlii
naturaliste și o figură majoră
a eliberării politice a Franței.
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Majoritatea romanelor lui Zola
sunt parte dintr-un ciclu ce
poartă numele Les RougonMacquart (Familia RougonMacquart).
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013-2014.
Lungime: 1714,93m

evoluţiei morfologice a Alpilor
Transilvaniei”. Autor de tratat:
“Tratat de geografie fizică.
Membru corespondent (1912) şi
de onoare (1919) al Academiei
Române etc.
Lungime: 111,21m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Emilia Lungu Puhallo

Enea/Aeneas (în greaca veche:
Αἰνείας, iar în latină: Aenēās,
-ae) este una dintre figurile
mitologiilor greceşti și romane,
fiu al muritorului Anchise (văr
al regelui Priam al Troiei) și al
Afroditei/zeiței Venus, divinitate
a frumuseții. Se trăgea din
neamul lui Dardanus. A fost unul
dintre eroii Războiului Troiei. A
fost cântat de Vergilius în Eneida
sa, al cărui erou principal este
tatăl lui Ascanius (sau Iulius),
Aeneas este fondatorul mitic
al cetății Lavinium, aflată
la originea Romei, apoi al
monarhiei sale.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 200 m în 2012.
Lungime: 1743,64m

Emilia Lungu-Puhallo (n.
1853, Sânnicolau Mare - d. 16
decembrie 1932) a fost o ziaristă
și învățătoare bănățeană, fiica
profesorului și publicistului
Traian Lungu. A fondat în 1872
prima reuniune a femeilor din
Banat, cu numele de “Reuniunea
Damelor” iar în 1874 a deschis
prima școală de fete din
Banat, la Izvin. A scris pentru
numeroase ziare și reviste, dar și
unele poezii, nuvele și schițe.
Lungime: 169,29m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
25/2000)

str. Emmanuel de
Martonne

Geograf francez (1873-1955).
A fost prof. univ. la Sorbona.
A scris: “Cercetări asupra

str. Eneas

str. Energiei
Lungime: 261,28m

str. Enric Baader

Inginer de origine Elveţiană,
Director la Tramvai Timişoara
în perioada 8.07.1869 – 1918.
A extins permanent linia de
tramvai din Timişoara, iniţial
tramvai cu cai, după care
tramvai electric etc.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 536,14m

str. Enrico Caruso

Enrico Caruso (n. 25 februarie
1873 – d. 2 august 1921) a fost
unul dintre cei mai faimoși
tenori din istoria operei. Caruso
a fost cel mai popular cântăreț
în toate genurile muzicale ai
primilor 20 de ani ai secolului 20
și unul dintre pionierii muzicii
înregistrate. Înregistrările
numeroase ale repertoriului său,
precum și vocea sa extraordinară,
cunoscută pentru frumusețea
și intensitatea sa, atât pentru
registrul său vocal, dar și pentru
forța și amplitudinea sa, au făcut
din Enrico Caruso una din cele
mai cunoscute personalități
artistice ale timpului său.
Lungime: 51,73m

str. Episcop Alexandru
Bonnaz

Episcop Alexander Bonnaz (n.
11 august 1812 la Marongy/
Challex, Franța – d. 9 august
1889 la Timișoara), episcop de
Cenad cu reședința la Timișoara
între 1860-1889. Sosit la numai 4
ani, în 1818, în Banat, a locuit la
Tomnatec la unchiul său, preotul
Anton Bonnaz. A studiat la Arad,
Szeged și Timișoara. Studiile
teologice le-a urmat la Viena, fiind
sfințit preot în 1837 la Timișoara.
Devenit profesor de Teologie
Morală și Teologie Pastorală în
Seminarul Teologic din Timișoara
(1839-1840) a fost numit paroh
la Tomnatec (1840-1853).
Din 1850 adevenit inspector
școlar pentru școlile germane
și maghiare din Voievodatul
Serbia și Banatul Timișan, iar din
1853 consilier al administrației
civile a voievodatului bănățean
și sârbesc. Din 1853 este numit
canonic în cadrul Capitlului
Catedral de Cenad cu reședința la
Timișoara. Între 1855-1860 a fost
numit conservator și cercetător
al Oficiului de Patrimoniu
al numitului voievodat. La 4
noiembrie 1860 este consacrat
episcop la Kalocsa, având titlul
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de episcop de Cenad și reședința
la Timișoara, fiind intronizat
aici la 18 decembrie în Dom. În
1862 devine asistent al Tronului
Pontifical, la Roma, fiind decorat
în 1867 cu Crucea Cavalerilor
Ordinului Coroanei, clasa I. Tot
acum devine și consilier secret
al împăratului, luând parte între
1869-1870 la lucrările Conciliului
Vatican I, la Roma, cea mai mare
adunare a episcopilor Bisericii
Catolice din întreaga lume,
convocată pentru discutarea
problemelor atunci actuale ale
Bisericii, dogmei acesteia, dar
și societății. Bolnav grav, din
1874 a beneficiat de ajutorul
unui episcop-auxiliar, Bonnaz
călătorind adesea la Văliug sau la
Maria-Radna, pentru recuperare.
Donațiile și binefacerile sale au
depășit suma de 2.000.000 de
coroane de aur, ele fiind făcute
în folosul educației copiilor de
orice națiune și confesiune, în
folosul orfanilor, al bătrânilor
și bolnavilor, al surdo-muților,
orbilor și a multor categorii
defavorizate. A contribuit masiv
la construirea școlilor Ordinului
călugărițelor de Notre Dame
din Timișoara-Iosefin, dar și la
construirea de biserici și capele

atât în orașe, cât și în cele mai
îndepărtate sate ale Banatului
istoric și a Aradului.
Lungime: 125,78m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Episcop Augustin
Pacha

Augustin Pacha (n. 26 noiembrie
1870, Măureni/ Morițfeld,
comitatul Timiș - d. 4 noiembrie
1954, Timișoara) a fost primul
episcop al Diecezei de Timișoara,
urmașa Diecezei de Cenad pe
teritoriul României, după plecarea
la Szeged a episcopului Julius
Glattfelder la Szeged în anul
1923. Provenit dintr-o familie de
șvabi bănățeni, Augustin Pacha
a studiat la Timișoara, Szeged,
Kecskemét, în diferite școli, dar și
în liceele călugărilor piariști. A fost
sfințit preot la 12 august 1893 în
Domul din Timișoara. A activat
o viață întreagă în administrația
episcopiei de Cenad, cu reședința
la Timișoara, din 1901 devenind
secretar episcopal, 1902
șamberlan papal, iar din 1906
canonic onorific (din 1911 canonic
plin), fiind totodată decorat cu
ordinul „Pro Ecclesia et Pontifice“
de către sf. Părinte Papa. Din 1912

este numit cancelar diecezan.
La 12 martie 1923, o dată cu
plecarea episcopului Glattfelder
la Szeged, Augustin Pacha este
numit administrator apostolic
al părții Diecezei de Cenad
revenită României după 1919,
fiind sfințit episcop, în Domul din
Timișoara, la 15 mai 1927 având
titlul „de Lebedo“. Universitatea
din Münster îi acordă la 11 aprilie
1928 titlul de „doctor honoris
causa“. La 5 iunie este întemeiată
Dieceza de Timișoara, astfel că
la 16 octombrie 1930 Augustin
Pacha este instalat ca episcop al
acestei noi dieceze, în Domul din
Timișoara. Regele Carol al II-lea
îl înalță la rangul de Mare Ofițer
al ordinului Coroana României.
Între 1939-1944 devine senator de
drept în Parlamentul României. A
intrat în istoria Banatului cu titlul
de suflet de „episcopul șvabilor“,
având însă mereu grijă și de
celelalte minorități ale diecezei
sale. În 1948 puterea comunistă
îl pensionează forțat, încercând
să-l aresteze pentru prima dată. În
vara lui 1950 este arestat și trimis
de către Securitate în temnița de
la Sighet. Între 11-17 septembrie
1951 îi este înscenat un processpectacol în fața unui complet

militar de judecată, la București,
parte din acesta fiind și generalul
Nicolae Ceaușescu. Este acuzat de
crima de înaltă trădare, spionaj
în favoarea puterilor occidentale
(inclusiv Vaticanului), de
propagandă nazistă și de trafic cu
valută, respectiv aur. Deși primește
o condamnare de 18 ani, este
eliberat din rațiuni tactice în clipa
în care regimul știa că bătrânul
episcop urma să moară. Revine
în iunie 1954 la Timișoara, dar
este preocupat, printre altele de
destinul deportaților în Bărăgan.
Moare la 4 noiembrie 1954 în casa
parohială din Iosefin, reședința
episcopală fiind confiscată și
înstrăinată. Este înmormântat
în cripta Domului la 8 noiembrie
1954.
Lungime: 257,96m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Episcop Ioseph
Lonovici

Josef Lonovics, nobil de Krivina
(n. 31 ianuarie 1793 la Miskolc,
d. 13 martie 1867 Budapesta),
a fost cel de-al 82-lea episcop al
Diecezei de Cenad, între 18341848, avându-și reședința la
Timișoara. A studiat la Miskolc,
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Egger și Pesta. Este sfințit preot
în 1817 la Egger, devenind în
același an doctor în Teologie la
Buda. Între 1829-1834 activează
în Capitlul Catedral de la Egger în
calitate de canonic, fiind totodată
membru al direcțiunii Academiei
Maghiare de Științe. Din 1830
activează ca profesor de Teologie
Morală și Pastorală la Egger.
Între 9 martie 1834 – 4 aprilie
1848 ocupă scaunul episcopal de
Cenad, la Timișoara. Între 18371847 este membru al Academiei
regale din Oradea. Întemeiază,
în 1842, respectiv 1846 primele
facultăți din Timișoara, altele
decât cea de Teologie (1806):
Filosofia și Dreptul, episcopul
plănuind fondarea unei
universități la Timișoara. În 1845
a primit titlul de cetățean de
onoare al orașului Timișoara.
Este numit arhiepiscop de Eger
în 1848, însă datorită simpatiilor
sale față de revoluționarii
maghiari, este pus sub arest la
domiciliu de către împărat, mai
întâi la Bratislava, iar apoi la
Melk (1850-1854), în mănăstirea
benedictină de acolo. Aici își
redactează opera monumentală
„Archaeologia Christiana“. Din
1849 este membru deplin al

Academiei Maghiare de Științe.
În 1866 devine arhiepiscop
și mitropolit de Kalocsa, însă
încetează din viață în martie
1867, fiind înmormântat în
catedrala din Kalocsa. În timpul
păstoririi diecezei bănățene a
vizitat toate localitățile existente
pe atunci, realizând amânunțite
procese-verbale de vizitațiune. A
adus din Arhivele Vaticanului, în
1836 la Timișoara, copiile listelor
Decimelor papale din anii 13331334, în ele fiind amintite pentru
prima dată, documentar, multe
din așezările Banatului și zonei
Aradului.
Lungime: 121,63m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Episcop Joseph
Nischbach

Josef Nischbach (n. 17
martie 1889 la Dudeștii Noi/
Neubeschenowa – 20 iulie 1970
Freisburg/ Breisgau) a fost un
preot romano-catolic, canonic
catedral, prelat papal și pedagog
bănățean, de origine germană. A
studiat la Timișoara, fiind sfințit
preot în 1913 în orașul de pe
Bega. Până la izbucnirea Primului
Război Mondial a activat ca preot

în mai multe sate bănățene,
între 1916-1918 regăsindu-se
în calitate de capelan militar.
Între 1919-1920 profesor la
Gimnaziul Real German de
băieți din Jimbolia, iar din 1920
director adjunct al Preparandiei
Catolice Germane de Învățători
din Timișoara (str. Tigrului)
și conducător al internatului
preparandiei; între 1923-1942
director al preparandiei. În 1930
director adjunct al „Banater
Deutscher Kulturverein”
(Asociației Germane Bănățene
de Cultură). Întemeietorul al
Uniunii Asociaților Tineretului
Catolic German (1933) și director
al Asociației Sf. Bonifaciu. A
dezvoltat cu rezultate notabile
învățământul catolic german
din Banat și a contribuit la
apariția asociațiilor de tineret
catolic. În 1942, la presiunile
și șicanele formațiunii de
inspirație nazistă ”Deutsche
Volksgruppe in Rumänien”
(Grupul Etnic German) a trebuit
să plece din preparandie și să
predea conducerea acesteia
unui director agreeat de naziști.
Între 1941-1970 a devenit
canonic al Capitlului Catedral
de Timișoara. Între 1945-46

s-a îngrijit în întreg Banatul de
copii rămași pe drumuri după
deportarea, la muncă forțată în
URSS, a părinților lor. S-a îngrijit
ulterior și de cei care reveneau
de la munca forțată, dar, mai
înainte, și de refugiații civili
din Yugoslavia, fugiți din fața
masacrelor partizanilor lui Tito.
Pentru aceasta este arestat la 10
martie 1951 de regimul comunist,
fiind judecat într-un proces la
București. Este condamnat și
închis la Timișoara, București,
Julava, Aiud, Ocnele Mari, și
Pitești. În 1959 este expulzat
alături de sr. Dr. Hildegardis
Wulff, sr. Patrizia Zimmermann și
de deputatul dr. Franz Kräuter în
Germania de Vest. Este ridicat de
Papa Ioan al XXIII-lea în 1960 la
rangul de prelat papal, devenind
totodată și director al Operei
Sacerdotale Sud-Est Germane și
confesor general al refugiaților
și expulzaților din Estul Europei.
În anul 2000 rămășițele sale
pământești au fost repatriate și
reînhumate în cripta Domului din
Timișoara.
Lungime: 79,75m

str. Erno Kallai

Critic, istoric de renume mondial
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(n. 1880 la Săcălaz, jud. Timiş,
Banat - d. 1945). Face parte
dintre principalii propagatori
pentru arta nonfigurativă şi
expresionistă în Europa, redactor
la revista Bauhaus etc.
Lungime: 114,55m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 477/2009)

Eroii din detaşamentul “Păuliş”
căzuţi în luptele din Al Doilea
Război Mondial pentru
apărarea culoarului Mureşului.
Monumentul eroilor de la
Păuliş este unul dintre cele mai
importante obiective turistice
din Banat.
Lungime: 403,43m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

întreaga lungime a frontului,
reuşind să facă joncţiunea cu
trupele cehoslovace în zona
Csap–Munkacs. La 3 august
1919, patru escadroane de
roşiori, comandate de colonelul
Rusescu, au pornit spre
Budapesta unde au ajuns spre
seară. Istoriografia a consemnat
data eliberării Budapestei de
bolşevism ca fiind 4 august
1919, ziua în care generalul
Mărdărescu a primit defilarea
trupelor române în capitala
Ungariei.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 480 m în 2014; S-au
efectuat lucrări de întreţinere şi
reparaţii la carosabil în 2014.
Lungime: 1563,54m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 23/1993)

bd. Eroilor de la Tisa

str. Eternităţii

str. Eroii de la Păuliş

Războiul dintre România regală
şi Ungaria bolşevică începea în
noaptea de 15 spre 16 aprilie
1919, când Divizia 6, Divizia
38 de husari, Divizia de secui şi
gărzile roşii maghiare atacau,
la Ciucea şi Ţigani, posturile
înaintate ale armatei române.
La 30 aprilie şi 1 mai, trupele
române au ajuns la Tisa pe

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 234 m în 2013; S-a
reabilitat trotuarul pe o lungime
de 250 m în 2013.
Lungime: 836,10m

str. Eugen Coşeriu

Eugeniu Coșeriu (sau Eugenio
Coseriu, n. 27 iulie 1921,
comuna Mihăileni, județul Bălți,

în Republica Moldova – d. 7
septembrie 2002, Tübingen,
Germania) a fost un lingvist
român din exil, membru de
onoare al Academiei Române
(din 1991). Este fondatorul primei
școli lingvistice din America de
Sud și al Școlii lingvistice de la
Tübingen. Părinte a ceea ce azi
se numește lingvistica integrală,
Eugeniu Coșeriu este unul dintre
cei mai importanți lingviști ai
secolului XX.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 650 m în 2013.
Lungime: 571,36m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 57/2004)

str. Eugen Cuteanu

Cuteanu, Eugen (1900 - 1968)
- Reprezentant de frunte a
artei muzicale bănăţene,
Eugen Cuteanu a desfăşurat
la Timişoara o neobosită
activitate de compozitor,
interpret şi pedagog timp de
aproape 40 de ani. Născut la 28
decembrie 1900 la Deva, Eugen
Cuteanu a păstrat toată viaţa
amintirea meleagurilor natale,
a legendelor şi întâmplărilor
istorice legate de aceste ţinuturi.
Lungime: 459,50m

Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Eugen Pop

Născut la 11 septembrie 1900
(comuna Adon, Ungaria),
decedat la 3 iunie 1992
(Timișoara). A urmat cursurile
Liceului Confesional din Beiuș și
a efectuat studiile universitare
la Facultățile de Drept din Cluj
și Oradea Mare. A profesat ca
notar, judecător, prim-procuror
și prim-președinte al Curții de
Apel Timișoara. În calitate de
consilier a fost delegat Primar
(apolitic) al municipiului
Timișoara între 6.02.194120.08.1943. Într-o perioadă
politică tulbure, a promovat
interesele tuturor cetățenilor, ale
evreilor și sârbilor discriminați.
Lungime: 202,69m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

intr. Eugen T. Marinescu

Eugen T. Marinescu (18.03.1915
Bucureşti - 14.11.1989
Bucureşti), locotenent
aviator, observator aerian al
Escadrilei 18 Bombardament
Uşor, participant activ în
“Operațiunea Barbarossa” când
forţele axei au lansat ofensiva
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împotriva Uniunii Sovietice, în
22 iunie 1941. Urmează Şcoala
Militară de Ofiţeri de Infanterie
la Sibiu - Batalion IV Front,
Şcoala de Observatori Aerieni
Pipera, locotenent aviator 1942, decorat cu Ordinul Mihai
Viteazul cl. III. A scris: “Povestiri
din Război”.
Lungime: 201,77m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Eugen Todoran

Eugen Todoran (n. 21 noiembrie
1918, Cornești, Mureș - d. 9
august 1997) a fost un filolog
și profesor universitar român,
reputat eminescolog. Pentru
opera științifică 15 cărți și 216
studii a fost distins cu diferite
premii între care amintim:
Premiul Uniunii Scriitorilor
(1984) și Premiul Academiei
Române (1984). A decedat la 9
august 1997.
Lungime: 327,90m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 169/2004)

str. Eugeniu de Savoya

Eugeniu de Savoya-Carignan
(François-Eugène de SavoieCarignan, it: Eugenio di Savoia-

Carignano), cunoscut și ca
Prințul Eugen, (n. 18 octombrie
1663, Paris - d. 21 aprilie1736,
Viena) a fost unul din cei mai
străluciți feldmareșali ai Sfântului
Imperiu Roman de Națiune
Germană. Lui, împăratului
Carol al VI-lea și succesorilor
acestuia li se datorează în bună
măsură ridicarea Austriei și Casei
de Habsburg ca mare putere
în cadrul Europei veacului al
XVIII-lea. Datorită victoriilor
militare ale prințului Eugeniu
de Savoya, între anii 1716-1717
este eliberat întregul Banat,
Timișoara și Belgradul de sub
stăpânirea otomană, acum
fiind alipite imperiului Serbia
și vestul Olteniei. Eugeniu de
Savoia a intrat în Timișoara la
12 octombrie 1716, stabilind
osmanlâilor condiții onorabile de
predare și de evacuare a cetății.
I-a adus la Timișoara pe călugării
iezuiți, primii cronicari moderni
ai orașului, implicându-se în
1730 și în numirea episcopului
Adalebert von Falkenstein ca
episcop de Cenmad, primul ierarh
catolic căruia i-a fost stabilită
reședința în orașul de pe Bega.
A construit la Viena renumitul
palat Belvedere, iar în Ungaria

castelul de la Ráckeve. Spirit
iluminist, a stat în legătură cu
filosofi precum Leibnitz, Voltaire
și Montesquieu. Trupul este
înmormântat în Domul Sf. Ștefan
din Viena, iar inima în Basilica
di Superga, la Torino, în cripta
familiei de Savoya. Legătura
cu casa de Habsburg face ca în
Cripta Capucinilor, acolo unde
sunt înmormântați membrii
casei imperiale, să fie prezent un
monument dedicat lui Eugeniu
de Savoya.
Lungime: 491,53m
Dec. Cons. Jud. nr. 505/1990

str. Euripide

(n. 480 î.Hr. - d. 406 î.Hr.) a fost
un poet tragic grec. Aristotel
l-a supranumit „poetul tragic
prin excelență”. Alături de
Eschil și Sofocle, Euripide face
parte din celebra triadă a
poeților dramatici eleni, care
au pus bazele tragediei clasice.
Influențat într-o oarecare
măsură de Protagoras, Euripide
a împărtășit unele concepții ale
sofiștilor. Din vasta operă a lui
Euripide (circa 90 de piese) s-au
păstrat 17 tragedii și o dramă
satirică (între care „Ion, Ifigenia
în Aulis, Troienele, Rugătoarele,

Fenicienele, Heraclizii, Oreste,
Hecuba, Medeea”.)
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 256 m în 2014.
Lungime: 296,07m

str. Evliya Celebi

Evliya Çelebi (cunoscut și sub
numele de Derviş Mehmed Zilli)
(25 martie 1611 - 1682) a fost un
istoric, geograf, scriitor și unul
din cei mai cunoscuți călători
otomani, care a colindat timp
de 40 de ani teritoriile Imperiului
Otoman și regiunile vecine. În
1660 Celebi vizitează Banatul și
poposește la Timișoara, despre
care scrie în Cartea călătoriilor
că avea peste 36.000 de locuitori
care locuiau în 10 suburbii
din jurul cetății. Aceasta avea
la rândul ei o garnizoană de
10.000 de soldați. Despre cetate
Celebi scrie că avea în interiorul
fortificațiilor 1200 de case, peste
400 de magazine, 4 băi publice, 7
școli, 3 restaurante și 3 ateliere de
confecții.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 249,98m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)
92

93

aleea F. C. Ripensia

F

Ripensia este primul club de
fotbal cu statut profesionist
din România. Echipa a fost
înființată în noiembrie 1928
și a dispărut în 1948. Ripensia
Timișoara a fost înființată de Dr.
Cornel Lazăr, unul dintre cei mai
faimoși promotori ai fotbalului
bănățean și care a fost președinte
al unei alte echipe legendare din
România, Chinezul Timișoara.
Din cauza statutului de echipă
profesionistă, Ripensia nu a
putut evolua în campionatul
național până în 1932. Prima
participare, în sezonul 19321933, a adus și primul titlu de
campioană. Au urmat alte trei,
la finalul sezoanelor 1934-1935,
1935-1936 și 1937-1938. Ripensia
a mai câștigat și două Cupe ale
României în anii 1934 și 1936.
Lungime: 2869,38m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Faenza

Faenza este un oraş din Italia,
unul din cele 13 oraşe înfrăţite

cu Timişoara. Stradă nouă
situată la nord de str. Martir
Cernăianu între str. Bucovinei şi
str. Munteniei, în zona Bucovinei
– Mehala.
Lungime: 225,87m

str. Făgăraş

Municipiu din judeţul Braşov
(deţine 45.426 de locuitori,
conform datelor realizate în
anul 1995) din depresiunea
omonimă, pe stânga cursului de
apă Olt. Menţiune documentară
din 1291. Făgăraş reprezintă
şi un masiv muntos parte din
Carpaţii Meridionali etc.
Lungime: 241,81m

str. Fedra

(dic.: Phaedra). În mitologia
greacă, fiica regelui Minos al
Cretei şi al reginei Pasifae. Soţia
lui Tezeu.
Lungime: 458,67m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 151/2001)

str. Feldioara

Comună din judeţul Braşov la

confluenţa cursului de apă Olt
cu râul Bârsa, cu 7042 locuitori
(în 1995). Aşezare fortificată
atribuită cavalerilor teutoni
(sec. XIII), biserică gotică (sec.
XIII - XV).
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 32 m în 2012; S-au
efectuat lucrări de întreţinere şi
reparaţii la carosabil în 2012.
Lungime: 313,60m

str. Feleacul

(În dicţionar apare sub numele
de Feleacu). Comună situată
în judeţul Cluj (apropiată de
municipiul Cluj Napoca). În anul
1995 a avut 3804 de locuitori,
conform cu datele statistice.
Biserică edificată din secolul XVI.
Lungime: 421,79m

str. Felix

(În limba latină significă fericit).
Băile Felix - staţiune balneo
- climaterică internaţională
situată la 9 Km S-E de municipiul
Oradea din judeţul Bihor, cu ape
termale având temperaturi de
plus 20 – 48 de grade Celsius etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2014.
S-a reabilitat trotuarul pe aprox.
60% din lungimea străzii în 2012.

Lungime: 741,27m

str. Fermităţii

Lungime: 128,70m

str. Filaret Barbu

Compozitor şi dirijor român
de cor din BANAT (1903 - 1984,
născut în municipiul Lugoj, jud.
Timiş, regiune a Banatului din
România). Printre alte piese
muzicale a compus operetele:
“Ana Lugojana”; “Târgul de fete”,
“Muzică corală” etc.
Lungime: 338,49m
Dec. (locală) nr. 369/1991

str. Filateliei
Lungime: 240,87m

str. Filateliei

Prelungire - Disp. locală mun.
Timişoara (H.C.L. nr. 355/2008)

str. Flacăra

Lungime: 504,08m

aleea Florilor
Lungime: 155,71m

str. Florilor
Lungime: 166,85m
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str. Florimund Mercy

Claudius Florimund Mercy
d’Argenteau cunoscut și sub
numele Contele Mercy (n. 1666,
Martin Fontaine în Longwy,
regiunea Lorena - d. 29.06.1734
căzut în bătălie la Crocetta, în
apropiere de Parma), general
în armata lui Eugeniu de
Savoia, feldmareşal imperial,
eliberatorul Banatului din
ocuparea turcească, guvernator
militar şi civil în Banat între anii
1716 şi 1734. Edifică palatul
Mercy din Timişoara, castelul
Mercy din satul Cărani, comuna
Sânandrei, judeţul Timiş etc.
Satul Cărani a fost numit,
în veacurile al XVIII-lea şi al
XIX-lea, în onoarea contelui
Mercy, „Mercydorf”, respectiv
în maghiară „Merczyfalva”.
Lungime: 151,84m
Dec. (locală) nr. 260/1990

str. Florin Medeleţ

(n. 24.04.1943, la Timişoara
– d. 9.06. 2005, la Timişoara)
Arheolog, istoric, etnograf,
profesor de istoria artei,
specialist în etnoreligie,
etnoarheologie, etnoistorie,
etnocultură, poet din Banat.
Studii superioare universitare în

municipiul Cluj-Napoca, bursier
la Universitatea din Viena,
director la Muzeul Banatului. A
scris circa 1 mie de articole din
domeniile mai sus enumerate.
A scris şi cărţi printre care:
“O cronică a Revoluţiei din
Timişoara” – 1989 etc.
Lungime: 322,04m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 182/2007)

str. Foişor
Lungime: 149,88m

intr. Fortăreţei
Lungime: 65,44m

piaţa Forul Eugeniu
Carada

Eugeniu Carada (n. 29
noiembrie 1836, Craiova – d.
10 februarie 1910, București)
a fost un economist politic
și scriitor român. Alături de
C.A. Rosetti, Ion C. Brătianu
și alți politicieni ai vremii, a
pus bazele presei și economiei
românești. Personalitatea
sa este mai puțin cunoscută,
aceasta nu datorită lipsei sale
de importanță, ci dorinței sale
de a rămâne în umbră. A avut
roluri importante în Unirea de

la 1859, independența de la
1877, a redactat, alături de Ion
Brătianu, Constituția din 1866
și a susținut, atât financiar cât
și moral, lupta românilor din
teritoriile asuprite. De asemenea,
a fost un scriitor talentat,
scrierile lui fiind compuse mai
ales din articole din ziare, dar și
din piese de teatru și poezii.
Lungime: 68,13m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Fragilor
Lungime: 299,95m

str. Francesco Griselini

Naturalist, istoric şi literat italian
(n. 1717 la Veneţia, Italia – d.
1787 la Milano, Italia). A călătorit
aproximativ doi ani şi jumătate
prin Banat. A scris o carte,
redactată sub forma unor scrisori,
reunite într-un volum intitulat:
„Versuch einer politischen und
natürlichen Geschichte des
temeswarer Banats in Briefen an
Standespersonen und Gelehrte”,
publicată pentru prima dată la
Viena în 1779. Această primă
istorie a Banatului a apărut
în limba română în 1926 la
București și în 1984, la editura

bănățeană „Facla“ din Timișoara,
sub titlul „Încercare de istorie
politică și naturală a Banatului
Timișoarei“, această ediție fiind
îngrijită de dr. Costin Feneșan.
Lungime: 84,21m

str. Franyo Zoltan

Publicist şi traducător maghiar
din România (1887 – 1978,
n. Marghita). Publicistică: “Pe
prispa iadului”, “Traduceri în
maghiară şi germană din lirica
universală”.
Lungime: 142,11m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

aleea Franz Liebhard

Franz Liebhard (din 1949
pseudonim literar al lui Robert
Reiter) (n. 6 iunie 1899, Timișoara
- d. 18 decembrie 1989) a fost
inițial un poet de limba maghiară
și ulterior un scriitor de limba
germană, traducător, originar din
Banat. Tatăl său era de origine
germană, iar mama sa, slovacă.
Deși în familie nu vorbea limba
maghiară, a urmat o școală de
prestigiu cu limba de predare
maghiară din Timișoara (unde a
studiat și Arnold Hauser). Lirică
de Evocare a Lumii bănăţene:
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“Cronică Şvăbească”; “Poezii
În Jurul lui Lenau”. Nuvele:
“Comoara Turcilor”. Eseuri. Lirică
de Meditaţie: “Miniaturi din 4
Decenii” etc.
Lungime: 84,43m
Disp. jud. Timiş (H.C.L. nr.
5/2000)

str. Franz Liszt

Franz (Ferenc) Liszt (n. 1811 – d.
1886 ), a fost un compozitor
maghiar și unul dintre cei mai
renumiți pianiști ai tuturor
timpurilor. Poeme simfonice:
“Tasso”; “Mazepa”; “Hamlet”;
“Ungaria”; “Preludii”. Simfonii
programatice: “Faust”; “Dante”
etc.
Lungime: 132,53m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Franz Schmitz

Franz Schmitz - Primar al
municipiului Timişoara
07.12.1929 - 23.12.1929.
Lungime: 207,84m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 57/2002)

str. Fratelia

Cartier din municipiul Timişoara
– capitala Banatului. Municipal,

se află aproximativ în partea de
sud – vest, delimitat de Calea
Şagului, strada Emile Zola şi linia
de cale ferată Timişoara-Lugoj
prin Buziaş etc.
Lungime: 253,61m

str. Fraternităţii
Lungime: 158,08m

str. Fraţii Buzeşti

Fiii lui Radu Buzea, boier oltean,
mare armaş: Radu Buzescu, a
fost clucer (între 1595 şi 1610);
Preda Buzescu, a fost postelnic
(între 1594 şi 1608 ); Stroe
Buzescu, a fost stolnic (între
1594 şi 1602 ).
Lungime: 350,71m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Frederic Chopin

Frédéric Chopin (n. 1 martie
1810, Żelazowa Wola — d. 17
octombrie 1849, Paris) a fost
un compozitor polonez din
perioada romantismului. Este
considerat drept unul dintre
cei mai prolifici și influenți
compozitori de muzică pentru
pian. Pianul se regăsește pe tot
parcursul operei sale, de cele
mai multe ori purtând chiar

un rol exclusiv, iar compozițiile
sale sunt considerate culmile
repertoriului pentru acest
instrument. Deși muzica sa se
încadrează în rândul celor mai
pretențioase opere în privința
tehnicității, stilul lui Chopin iese
în evidență prin profunzimea
nuanței și a expresivității, și
nu doar prin complexitatea
tehnică. El inventează forme
muzicale precum balada, însă
cele mai signifiante inovații sub
semnătura sa privesc genuri
deja existente precum sonata
pentru pian, valsul, nocturna și
preludiul.
Lungime: 455,45m

(Tezaurul felibrilor) etc.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 576,21m

str. Frederic Mistral

S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2012.
Lungime: 262,31m

Scriitor francez de limbă
provensală (occitana) (n.
1830 – d. 1914). A scris poeme:
“Mireille”; “Poemul Ronului”;
Dramă: “Regina Jeanne”. A scris
un dicţionar provensal – francez

str. Frigului

S-a reabilitat trotuarul pe toată
lungimea străzii în 2013.
Lungime: 154,67m

str. Fructelor
Lungime: 577,97m

str. Frunzei
Lungime: 593,75m

str. Fuiorului

str. Furnicii
Lungime: 360,36m
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str. Gabriel Ioseph

G

Poet german din Banat, țăran,
autor de texte în graiul șvăbesc
bănățean, culegător de folclor
șvăbesc din Banat (n. 1853 la
Cărani – d. 1927 la Cărani).
Educat de preoții care s-au
succedat prin Cărani, dar și
din Timișoara, Josef Gabriel
a fost ceea ce se numește un
„țăran condeier“ deosebit de
inteligent și talentat, cunoscător
al metricii și literaturii germane,
dar scriitor. Director de școală,
ulterior al Asociației de lectură și
al Asociației țăranilor din Cărani.
Moare la recolta grâului în urma
unui grav accident în iunie 1927.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2014.
Lungime: 324,71m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Galileo Galilei

Galileo Galilei (n. 15 februarie
1564 – d. 8 ianuarie 1642) a
fost un fizician, matematician,
astronom și filosof italian care
a jucat un rol important în

Revoluția Științifică. Printre
realizările sale se numără
îmbunătățirea telescoapelor
și observațiile astronomice
realizate astfel, precum și
suportul pentru copernicanism.
Galileo a fost numit „părintele
astronomiei observaționale
moderne”, „părintele fizicii
moderne”, „părintele științei”,
și „părintele științei moderne”.
Stephen Hawking a spus că
„Galileo, poate mai mult decât
orice altă persoană, a fost
responsabil pentru nașterea
științei moderne” etc.
Lungime: 300,10m

str. Garabet Ibrăileanu

Garabet Ibrăileanu (n. 23
mai 1871, Târgu Frumos - d.
12 martie 1936, București), a
fost un critic și istoric literar,
eseist, pedagog, redactor
literar și romancier român.
Este una dintre cele mai
influente personalități din
literatura română a primelor
decenii din secolul al XX-lea,
teoretician, promotor al criticii

literare științifice (direcția
poporanistă), creator literar,
profesor de istoria literaturii
române la Universitatea din Iași
și principal redactor al revistei
“Viața românească” între anii
1906 și 1930. Sub pseudonimul
Cezar Vraja, pe care avea să-l
folosească, cu intermitențe,
toată viața, Garabet Ibrăileanu
debutează în paginile revistei
“Școala nouă” cu articole, după
care publică versuri, poeme în
proză, cugetări, traduceri etc.
Lungime: 163,26m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 68/2003)

str. Garofiţei
Lungime: 671,74m

str. Gavril Musicescu

Gavriil Musicescu (n. 20 martie
1847, Ismail, sudul Basarabiei,
acum în Ucraina - d. 21
decembrie 1903, Iași) a fost un
compozitor, muzicolog și dirijor
român. Muzician de înaltă
pregătire, dirijor și organizator
de talent al uneia dintre cele mai
impunătoare formații corale
care au ființat pe pământul
României — Corul Mitropolitan
din Iași — unul dintre primii

muzicologi care au pătruns în
esența comorilor folclorului
românesc, excelent pedagog
muzician, Gavriil Musicescu a
desfășurat pe cele mai diverse
planuri o adâncă operă de
creație, de promovare a valorilor
artistice românești, de educație
muzicală.
Modernizare stradă în 20142015: reabilitare carosabil,
reabilitare trotuare, realizare
accese auto, acolo unde este
cazul şi amenajare piste pentru
ciclişti. Pe tronsonul Cal.
Şagului-Str. Hebe s-a reabilitat
trotuarul pe o lungime de 100
m în 2013. Între str. Hebe şi str.
Hărniciei s-au efectuat lucrări
de întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 4577,61m

str. Gărâna

(Wolfsberg). Localitate din
judeţul Caraş - Severin, situată
în Munţii Semenic, la distanţa de
30 km depărtare de Municipiul
Caransebeş şi la distanţa de
36 km depărtare de Municipiul
Reşiţa, aflată la o altitudine
medie de 935m. Localitate cu
colonişti germani din Munţii
Sudeţi din Cehia şi colonişti
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germani cu începere din 1827
la 1828 din Pădurea BavarezăBavaria. La recensămintele din
anul 2002 deţinea circa 70 de
locuitori, după plecarea masivă
a acestora în Germania, datorită
sistemului comunist. Case
edificate după Forma Montană
Germană. La Wolfsberg se ţine
anual, festivalul de Jazz iniţiat în
anul 1996, şi mai nou şi festivalul
de folk.
Lungime: 488,22m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

români și slavi (blasij et sclaui).
În preajma anului 904, oastea lui
Gelou a fost înfrântă lângă râul
Almaș de o expediție a unui trib
maghiar condus de Tuhutum,
unul dintre membrii consiliului
celor 7 (hetumoger). Gelu a fost
ucis în luptă în timp ce încerca
să se refugieze în cetatea sa
de pe Someș, aflată undeva în
regiunea Clujului, fie în zona
Gilăului de astăzi (care a păstrat
numele lui Gelu), fie la Cluj sau
Cluj-Mănăștur etc.
Lungime: 520,10m

str. Gării

str. General Eremia
Grigorescu

S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 420 m în 2012.
Lungime: 1530,98m

str. Gelu

(în maghiară Gyalu) a fost
conducătorul unei formațiuni
statale cu populație românească
și slavă (blasij et sclaui) ce
cuprindea bazinele Someșului
Mic și Almașului, până la Poarta
Meseșului. Lucrarea Gesta
Hungarorum al lui Anonymus îl
numește “Gelou, un anume blac”
(Gelou quidam blachus), și ne
spune că el stăpânea (dominium
tenebat) o țară locuită de

Eremia-Teofil Grigorescu (n. 28
noiembrie 1863, Golășei, lângă
Târgu Bujor, în prezent cartier
al acestui oraș - d. 21 iulie 1919,
București) a fost un militar și
om politic român, general de
divizie. A fost decorat cu Ordinul
Mihai Viteazul, clasa a doua. În
perioada 30 iulie 1917 - 1 iulie
1918, generalul de divizie Eremia
Grigorescu a îndeplinit funcția
de comandant al Armatei. În
timpul primului război mondial
a comandat armatele române în
bătălia de la Mărășești. Ulterior,
a fost ministru de război în

perioada octombrie - noiembrie
1918 în guvernul lui Constantin
Coandă.
Lungime: 176,92m

str. General George Pomuţ

George Pomuț (n. 31 mai 1818,
Gyula, Ungaria - d. 12 octombrie
1882, St. Petersburg, Imperiul
Rus) a fost un general american
de origine română, care s-a
remarcat în Războiul civil
american. Anterior a luptat în
Revoluția de la 1848 de partea
revoluționarilor maghiari,
ocazie cu care a primit gradul
de căpitan. La sfârșitul vieții
a fost diplomat american la
curtea imperială rusă de la St.
Petersburg.
Lungime: 386,11m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

piaţa General Gheorghe
Domăşnean

General din BANAT de etnie
română, care pentru merite
deosebite a deţinut importante
funcţii în armata austriacă din
secolul XIX etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2012.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013;

S-a reabilitat trotuarul parţial
în 2014.
Lungime: 459,62m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. General Henri
Berthelot

Henri Mathias Berthelot (18611931) - General francez, şef al
misiunii franceze în România.
A susţinut România pentru
realizarea ca stat naţional etc.
Lungime: 216,85m
Disp. Jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

bd. General Ion Dragalina

Ioan Dragalina, uneori
ortografiat Ion Dragalina (n.
16 decembrie 1860, orașul
Caransebeș, Austro-Ungaria - d.
24 octombrie/9 noiembrie 1916,
București) a fost un general
român, care a murit eroic în
luptele care au avut loc pe Valea
Jiului în primul război mondial.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 903 m în 2013.
Lungime: 922,21m
Dec. (locală) nr. 260/1990

str. General Magheru
Gheorghe Magheru (n. 8
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aprilie 1802, Bârzeiu de Gilort,
județul Gorj - d. 23 martie
1880, București) a fost un
comandant militar în oastea
lui Tudor Vladimirescu (1821),
apoi comandant în războiul
ruso-turc din 1828-1829, vătaf
al județului Romanați (din
1831), ministru de finanțe în
cabinetul revoluționar din Țara
Românească în anul 1848, apoi,
temporar, comandant general al
trupelor revoluționare din Țara
Românească.
Lungime: 754,53m

str. General Praporgescu

David Praporgescu (n. 13
decembrie 1856 - d. 30
septembrie/13 octombrie 1916)
a fost un general român, erou al
primului război mondial; a murit
eroic în luptele de apărare de pe
Valea Oltului.
Lungime: 92,98m

str. General Traian Doda

General român din Banat care
a servit Armata Austriacă (1822
– 1895, n. sat Prilipeţ, jud. Caraş
– Severin). Susţinător pentru
cauza română din Banat şi
Transilvania etc.
Lungime: 97,48m

Disp. Jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

Cu grad militar de colonel, (an
1919) a comandat un regiment
care a intrat în Timişoara cu
armata română la data de
3.08.1919, imediat după Unire.
Lungime: 84,29m
Disp. Jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

cele mai importante cărți ale
Vechiului Testament. Ea face
parte din Pentateuh (cele cinci
cărți așezate la începutul Sf.
Scripturi). Ea tratează originea
lumii, creeația, istoria primară
și istoria patriarhilor poporului
evreu și capii de trib ai acestui
popor. În limba română, ea mai
este cunoscută și sub denumirea
de „Facerea“, după un limbaj
arhaic.
Lungime: 48,74m

str. Geneva

intr. Georg Haendel

piaţa General Virgil
Economu

Este un oraș elvețian situat
în extremitatea vestică a
țării, capitală a cantonului
cu același nume. Cu privire la
populație (184.758 locuitori la
recensământul din 2001), este al
doilea oraș al țării (după Zürich)
și primul din zona franceză.
Geneva este situată pe malul
celui mai mare lac din Europa,
lacul Leman (lacul Geneva). În
Geneva râurile Ron și Arve se
varsă în lacul Leman.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2014.
Lungime: 495,94m

Georg Friedrich Händel (scris
uneori și Haendel, iar în engleză
George Frideric Handel, n. 23
februarie 1685, Halle/Saale - d.
14 aprilie1759, Londra) a fost un
compozitor germano-englez.
A trăit cea mai mare parte a
vieții în Anglia. Împreună cu
contemporanul său Johann
Sebastian Bach, este unul din cei
mai importanți reprezentanți
în muzică ai stilului baroc din
perioada târzie.
Lungime: 328,10m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 68/2003)

intr. Genezei

str. George Ardelean

Geneza, este prima și una dintre

Jurnalist şi avocat din Banat -

apare consemnat chiar şi sub
prenumele Gheorghe (martie
1837 – 1909, Timişoara), studii
de drept la Budapesta etc.
Lungime: 606,97m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 477/2009)

str. George Bacovia

George Bacovia (n. 17
septembrie 1881 (S.V. 4
septembrie), Bacău – d. 22
mai 1957, București) a fost un
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.
Lungime: 203,14m

str. George Coşbuc

George Coșbuc (n. 20 septembrie
1866, Hordou, comitatul
Bistrița-Năsăud, azi Coșbuc,
județul Bistrița-Năsăud - d. 9
mai 1918, București) a fost un
poet și traducător român din
Transilvania, membru titular
al Academiei Române din
anul 1916. Poezia sa aparține
patrimoniului cultural național
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și, deși este considerat un poet
care a scris poezii care se recitau
la serbările școlare sau populare,
creația sa îl recomandă drept
un autor clasic al literaturii
române, un om cu un gust
literar desăvîrșit și un autor
canonic, care nu poate lipsi din
manualele școlare nici în ziua
de azi. A dus, de asemenea,
o prodigioasă activitate de
iluminare a țăranilor, e un
precursor al mișcării poporaniste
și un tehnician desăvîrșit al
prozodiei, folosea o gamă foarte
variată de picioare metrice și
de ritmuri, de la cele ale poeziei
populare la terza rima. A dat o
versiune completă a poeziei lui
Dante, Divina comedie. A tradus
foarte mult din lirica străină
și a adaptat prin localizare
la sufletul și mediul țărănesc
Eneida și Odiseea (Iliada a fost
tradusă de contemporanul său,
George Murnu) și a introdus
specii ale poeziei orientale, cum
ar fi gazelul, în poezia română.
Lungime: 149,19m

str. George Enescu

George Enescu (n. 19 august
1881, Liveni-Vârnav, județul
Botoșani, România - d. 4 mai

1955, Paris, Franța) a fost un
compozitor, violonist, pedagog,
pianist și dirijor. Este considerat
cel mai important muzician
român. Din primii ani ai secolului
XX datează compozițiile sale
mai cunoscute, cum sunt
cele două Rapsodii Române
(1901-1902), Suita Nr. 1 pentru
orchestră (1903), prima sa
Simfonie (1905), Șapte cântece
pe versuri de Clément Marot
(1908). Activitatea sa muzicală
alternează între București și Paris,
întreprinde turnee în mai multe
țări europene, având parteneri
prestigioși ca Alfredo Casella sau
Louis Fournier.
Lungime: 186,27m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 8/1997)

str. George Georgescu

Dirijor român (1887 - 1964,
n. Sulina). Director al Operei
Române şi (din 1920), timp
de 4 decenii, al Filarmonicii
din Bucureşti. Interpretare
remarcabilă din Enescu, Brahms.
S-a reabilitat trotuarul pe aprox.
60% din lungimea străzii în
2013.
Lungime: 417,84m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. George Pop de Băseşti

George Pop de Băsești (n. 1
august 1835, Băsești, Comitatul
Sălaj – d. 23 februarie 1919)
a fost un politician român
din Transilvania, între 18811902 vicepreședinte, iar între
1902-1918 președinte al
Partidului Național Român
din Transilvania. În 1872 a fost
ales deputat în parlamentului
ungar din partea cercului
electoral Cehu Silvaniei, pe
care l-a reprezentat până în
1881. A reprezentat pentru
9 ani interesele burgheziei
românești din Transilvania în
parlamentul de la Budapesta.
La 9 august 1880 a propus,
într-o conferință ținută la Turda,
unirea tuturor românilor din
Transilvania și Ungaria întrun singur partid național. În
urma acestei propuneri s-a
convocat, la 17 octombrie
1880, o conferință alcătuită
din 30 de fruntași români
din Transilvania și Ungaria,
care au decis convocarea
conferinței naționale de la
Sibiu din anul 1881, care a
decretat solidaritatea partidelor
naționale românești din Ungaria
și unirea acestora sub numele

de Partidul Național Român din
Transilvania și Ungaria.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 438,50m

str. George Ranetti

George Ranetti (n. 19 octombrie
1875, Mizil - 2 mai 1928,
Bucureşti), scriitor, poet şi
publicist român, a colaborat
la mai multe ziare şi reviste
de umor. Scrieri: “De inimă
albastră”; “Strofe şi apostrofe”;
“Fabule”; “Schiţe vesele”;
“Matache Pisălog”; “Romeo şi
Julieta la Mizil”; “Versuri”.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 110 m în 2012.
Lungime: 884,67m

str. George Stephenson

Inginer englez, principal
inventator al locomotivei
(9.06.1781 – 12.08.1848). 1825
reprezintă anul când a realizat
prima locomotivă cu vapori
care a tractat primul tren de
persoane.
Lungime: 333,08m

str. George Topîrceanu

George Topîrceanu (n. 20 martie
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1886, București - d. 7 mai 1937,
Iași) a fost un poet, prozator,
memorialist și publicist român,
membru corespondent al
Academiei Române din 1936.
Opere: “Parodii originale”;
“Balade vesele şi triste”; “Migdale
amare”; “Minunile Sf. Sisoe”.
Lungime: 240,32m

intr. Georges Bizet

Compozitor francez (18381875). Unul din creatorii operei
naţionale franceze. Opere:
“Pescuitorii de perle”; “Carmen”;
“Djamileh” etc.
Lungime: 195,73m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 68/2003)

piaţa Georges Clemenceau

Georges Clemenceau (n. 28
septembrie 1841 - d. 24 noiembrie
1929) a fost un politician francez,
prim-ministru al Franței între
anii 1906 - 1909 și 1917 - 1920,
membru al Academiei Franceze
din 1918, lider al Partidului
Radical şi un orator de prestigiu.
A fost unul din artizanii Tratatului
de la Versailles.
Lungime: 55,02m
Disp. Jud. Timiş (H.C.J. nr.
5/2000)

str. Gheorghe Adam

Fizician român, cercetător la
Dubna (n. 26.08.1943 Teleşti,
judeţul Gorj). A publicat printre
alte tratate: Bayesian numerical
quadrature.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013. S-a aşternut
covor asfaltic pe o lungime de
878 m în 2014.
Lungime: 1055,03m
Disp. jud. Timiş (H.C.J.
nr. 23/1993)

str. Gheorghe Andraşiu

Gheorghe Andraşiu (n. 5.05.1896
Pesac, jud. Timiş-1983), fost
primar al Timişoarei pentru
o scurtă perioadă, în timpul
cât la conducerea Consiliului
de Miniştri s-a aflat prietenul
Octavian Goga (ianuariefebruarie 1938), fost deputat în
perioada guvernului Alexandru
Averescu (30 martie 1926-4 iunie
1927) şi secretar al lui Vasile
Goldiş (1862-1934), pe vremea
când acesta ocupa funcţia
de ministru al instrucţiunii
publice şi cultelor în Consiliul
Dirigent, rezumând extrem de
succint activitatea sa politică.
Gheorghe Andraşiu a studiat

la Mako, Timişoara (Liceul
Piarist), Budapesta şi Cluj şi a
fost profesor de istorie-geografie
la Liceul C.D. Loga vreme de un
sfert de veac etc.
Lungime: 172,93m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Gheorghe Asachi

(n. 1 martie 1788 - d. 12
noiembrie 1869) a fost un
poet, prozator și dramaturg
român care s-a născut la
Herța, în nordul Moldovei
(azi în Ucraina). Precursor
al generației pașoptiste,
Gheorghe Asachi a fost unul
din întemeietorii nuvelei istorice
la noi, a condus numeroase
reviste literare, a recuperat de
la Lemberg din Polonia, unde
studiase în tinerețe, manuscrisul
Țiganiadei, epopeea bufă a
lui Ion Budai-Deleanu. A fost
îndrumător cultural în domenii
diverse: teatru, școală, presă,
activitate tipografică. Asachi
a fost și unul din întemeietorii
Academiei Mihăilene. A publicat
prima gazetă româneasca din
Moldova, Albina Românească
(1829). A organizat primele
reprezentații teatrale în limba

română (1816) și Conservatorul
filarmonic dramatic (1836).
Lungime: 308,58m

str. Gheorghe Bariţiu

George Bariț, uneori scris
Gheorghe Barițiu, (n. 4 iunie
1812, Jucu de Jos, judeţul
Cluj - d. 2 mai 1893, Sibiu)
a fost un istoric și publicist
român transilvănean,
întemeietorul presei românești
din Transilvania: Gazeta de
Transilvania, 1838; Foaie pentru
minte, inimă şi literatură etc.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 150 m în 2013.
Lungime: 490,49m

str. Gheorghe Cotoşman

Istoric şi cleric român din Banat
(n. 5.09.1904, la Sânnicolau Mare,
judeţul Timiş – d. 12.01.1977,
la Timişoara, judeţul Timiş).
Absolvent de Gimnaziu la
Sânnicolau Mare, de Şcoală
Normală la Timişora, de
Academie Teologică la Arad.
A fost Consilier Municipal la
Arhiepiscopia Timişoara între anii
1948 şi 1950, Vicar la Timişoara
între anii 1950 şi 1968. Dintre
scrieri: “Din trecutul Banatului”;
“Autohtonia românilor din Banat
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pe baza Toponimelor” etc.
S-a modernizat strada în 2014:
s-a aşternut covor asfaltic,
s-a reabilitat trotuarul, s-au
amenajat piste pentru ciclişti.
Lungime: 359,82m
Disp. locală Mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 169/2004)

str. Gheorghe Cucu

(n. 11 februarie 1882, Puiești,
județul Tutova - d. 24 august
1932) a fost un compozitor,
dirijor și folclorist român. A
fost un clasic al muzicii corale
românești. De la el au rămas
peste 100 de piese muzicale,
unele tipărite. Prin folosirea
creatoare a cântecului popular
în lucrările sale corale, a
contribuit la dezvoltarea școlii
muzicale naționale românești.
Autor al unor lucrări de bază în
acest sens, caracterizate prin
conținut realist și umor, prin
intonație populară și măiestrie
a compunerii („Frumosul vine
pe apă”, 1931; „Haz de necaz”).
A armonizat colinde și a scris
muzică bisericească.
Lungime: 287,90m

str. Gheorghe Dima

(cunoscut și ca George Dima,

n. 28 septembrie/10 octombrie
1847, Scheii Brașovului - d.
4 iunie 1925, Cluj) a fost un
compozitor, dirijor și pedagog
român, membru de onoare (din
1919) al Academiei Române.
În tinerețe a cântat la operele
din Klagenfurt și Zürich. După
întoarcerea în orașul natal, a
practicat ca profesor de muzică
și dirijor, fiind director al Școlii
de Gimnastică și Cântări (1875
- 1879; 1899 - 1914) și cel dintâi
director al Conservatorului
din Cluj. Din compozițiile sale,
amintim: „Cucule cu pana sură”
(f.a.), „Mama lui Ștefan cel Mare”
(1884?) și „Ștefan Vodă și codrul”
(1904) etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 425 m în 2013; S-au
efectuat lucrări de întreţinere şi
reparaţii la carosabil în 2013.
Lungime: 490,79m

str. Gheorghe Doja

Gheorghe Doja, în maghiară
Dózsa György, (n. cca. 1470,
Dalnic, Regatul Ungariei, astăzi
în județul Covasna, România
- d. 20 iulie 1514, Timișoara)
a fost un mic nobil secui din
Transilvania care a condus
răscoala țărănească contra

marilor proprietari (magnați)
unguri de pământ din anul 1514
care-i poartă numele.
Lungime: 951,60m

str. Gheorghe Ivănescu

Lingvist român (1912 – 1987, n.
Vutcani, jud. Vaslui ). Membru
corespondent al Academiei
Române (1965 ), profesor
univisersitar la Iaşi, Timişoara
şi Craiova. Opere: “Problemele
capitale ale vechii române
literare.
Lungime: 156,36m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Gheorghe Lazăr

Gheorghe Lazăr (n. 5 iunie 1779,
Avrig - d. 17 septembrie 1823,
Avrig) a fost un pedagog, teolog
și inginer român, considerat
fondatorul învățământului
în limba națională din Țara
Românească (în 1818 a înființat
în București prima școală cu
predare în limba română, Școala
de la Sfântul Sava).
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 1478 m în 2014; S-a
reabilitat trotuarul pe o lungime
de 25 m în 2014.
Lungime: 1499,28m

str. Gheorghe Leahu

Actor român (1923 – 1992, n.
Mărăşeşti). Director al teatrelor
din Craiova, Piteşti şi Timişoara.
Excelent în drame şi comedii:
“Take, Ianke şi Cadâr”; “Viforul”;
“Năpasta”; “Furtuna”.
Lungime: 300,16m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 354/2008)

str. Gheorghe Polizu

Stradă dezafectată.
Anatomist român (1819 – 1886,
n. Bucureşti). Membru de onoare
al Academiei Române (1871).
Primul profesor de anatomie
la Facultatea de Medicină
Bucureşti. Fondator: “Gazeta
medicală”; “România medicală”.

str. Gheorghe Popovici

Gheorghe Popovici (n. 25 aprilie
1862, Cliciova, Timiș - d. 27
decembrie 1927, Lugoj) a fost un
preot român, protopop, teolog,
istoric, membru corespondent
al Academiei Române. A fost de
asemenea profesor la Institutul
Teologic din Caransebeş. Cea
mai importantă lucrare a
sa a fost “Istoria românilor
bănățeni”, publicată la Lugoj în
anul 1904. Printre alte scrieri se
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regăseşte şi “Unirea românilor
din Transilvania cu Biserica
Romano-Catolică sub Leopold I”.
Lungime: 100,78m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 498/2006)

intr. Gheorghe Sârbu

Maestrul George Sîrbu (n.
1937, Botoşani) absolvent al
Conservatorului de muzică
„Ciprian Porumbescu” Bucureşti
(1973), a activat între anii 19611979 ca dirijor al Orchestrei de
muzică populară a Ansamblului
Folcloric „Ciprian Porumbescu”
Suceava, între anii 1980-1989
ca dirijor şi director al Orchestrei
de muzică populară „Plaiurile
Bistriţei” Bacău iar între anii
1983-1984 şi în 1989 a lucrat cu
Ansamblul Folcloric „Ciocârlia”
Bucureşti. 1990-1995 – Dirijor,
director şi secretar muzical la
Ansamblul Folcloric „Ciprian
Porumbescu” Suceava. A
publicat folclorul muzical din
Bucovina şi Moldova.
Lungime: 118,65m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 151/2001)

str. Gheorghe Şincai

Gheorghe Şincai (n. 28 februarie

1754, Şincai, judeţul Mureş - d.
2 noiembrie 1816, lângă Košice,
Slovacia) a fost preot român
greco-catolic, director al şcolilor
din Transilvania, luptător
pentru drepturile românilor
transilvăneni, istoric, filolog,
traducător, reprezentant al Şcolii
Ardelene.
Lungime: 326,53m

str. Gheorghe Ţiţeica

Matematician român (1873
- 1939, născut în municipiul
Drobeta-Turnu Severin).
Academician din anul (1913).
Profesor Universitar. A predat
diferite cursuri de matematici
la Bucureşti. Tratate şi lucrări
mai importante: “Geometria
diferenţială proiectivă a
reţelelor”; “Introducere
în geometria diferenţială
proiectivă a curbelor”; “Reţele
derivate”. Influenţă asupra unor
matematicieni din Bucureşti.
Colaborator la multe instituţii
cu obiect de studiu matematica,
din România şi din alte state.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 641,04m

str. Ghioceilor
Lungime: 198,01m

str. Ghirlandei

Lungime: 157,37m

calea Ghirodei

Numele de localitate Ghiroda
apare şi reprezintă comuna
omonimă situată în regiunea
Banat, judeţul Timiş. Se află
situată pe cursul de apă Canalul
Bega. Această comună se află
situată parţial în Municipiul
Timişoara. Deţinea un număr de
4626 de locuitori în anul 1995,
în conformitate cu ultimele date
statistice.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 1761,22m

str. Giorgio Ostrogovich

Giorgio Ugo Augosto
Ostrogovich (n. 23 aprilie/
6 mai 1904, București - d.
13 iunie 1984, Roma) a fost
un chimist român, membru
corespondent al Academiei
Române. Profesor universitar
la Timişoara. Ostrogovich a
desfăşurat o bogată activitate

ştiinţifică, cu rezultate apreciate
în cercurile de specialitate din
ţară şi străinătate. Rămânând
ataşat cercetărilor iniţiate de
tatăl său, a efectuat cercetări
numeroase în câmpul larg
al combinaţiilor cu funcţii
multiple, vizând mai ales
funcţiile compuse azotate cu
structură aciclică şi heterociclică
1,3,5-triazmică. În cele peste
100 de lucrări, dintre care 60
publicate şi peste 40 comunicate
la diferite manifestări ştiinţifice
interne şi internaţionale la
care a participat, a abordat o
mare varietate de probleme
în clasele de combinaţii mai
sus enumerate, sinteze de noi
compuşi şi perfecţionări ale
unor metode sintetice cunoscute
concretizate şi prin realizarea
unor valoroase procese
tehnologice brevetate în ţară.
Lungime: 344,67m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Giuseppe Verdi

Giuseppe Fortunino Francesco
Verdi (n. 10 octombrie 1813, Le
Roncole — d. 27 ianuarie 1901,
Milano) a fost un compozitor
italian, vestit mai ales pentru
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creațiile sale în muzica de
operă. Începe o perioadă în care
Verdi muncește “ca un ocnaș”,
cum spunea el însuși, pentru a
satisface cererile diverselor teatre
de operă din Italia. Între anii 1843
și 1850 compune într-un ritm
susținut 13 opere, între altele I
Lombardi alla prima crociata
(Lombarzii), Ernani, I due Foscari,
Macbeth și Luisa Miller. Tot în
acest timp ia naștere relația sa cu
Giuseppina Strepponi.
Lungime: 233,13m

str. Glad

Glad a fost voievod (duce)
al unei formațiuni statale
medievale timpurii localizată
pe teritoriul Banatului istoric
(teritoriul dintre Tisa, Mureș,
Dunăre și Carpați), în prima
jumătate a secolului al X-lea.
Reședința principală a ducelui
era Morisena (astăzi Cenad).
Voievodatul a fost atacat, după
toate probabilitățile înainte
de 934, de o expediție a cetelor
maghiare, conduse de Zuard,
Cadusa (fratele lui Zuard) și
Boyta care, într-o primă fază,
a cucerit partea nord-vestică a
voievodatului. După relatările
notarului anonim al regelui

maghiar Béla al III-lea în Gesta
Hungarorum, Glad s-a opus
năvălitorilor în mai multe bătălii.
Lungime: 1348,52m

str. Grădinii

str. Gladiolelor

str. Grigore Alexandrescu

S-a modernizat strada în 2014:
s-a aşternut covor asfaltic, s-a
reabilitat trotuarul, s-au realizat
accese auto acolo unde a fost
cazul.
Lungime: 106,64m

str. Gloriei

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 54 m în 2013.
Lungime: 316,95m

aleea Gorniştilor
Lungime: 156,26m

aleea Gorunului
Lungime: 181,20m

str. Gospodarilor
Lungime: 450,29m

str. Grădinarilor

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 341 m în 2012.
Lungime: 819,80m

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 228 m în 2014.
Lungime: 518,69m

Grigore Alexandrescu (n. 22
februarie 1810, Târgoviște - d.
25 noiembrie 1885, București) a
fost un poet și fabulist român.
A debutat cu poezii publicate în
Curierul Românesc condus de
Ion Heliade Rădulescu. Poezia
sa a fost influențată de ideile
care au pregătit Revoluția
din 1848. Poet liric, scrie mai
întâi meditații romantice, sub
influența lui Lamartine. Tonul
este extraordinar de fantastic și
umoristic. Cea mai reușită este
“Umbra lui Mircea - La Cozia”
(făcuse o călătorie în Oltenia, cu
prietenul Ion Ghica). E ultimul
fabulist autentic din literatura
română, lăsându-ne vreo 40
de fabule, în care adevărul e
mascat, din cauza cenzurii
autorităților (“Câinele și cățelul”,
“Boul și vițelul”, “Dreptatea
leului”, “Vulpea liberală” ș.a.).
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 806 m în 2013.
Lungime: 3725,88m
Disp. locală mun. Timişoara

(H.C.L. nr. 498/2006)

str. Grigore Antipa

Biolog român (1867 - 1944,
născut în localitatea Botoşani,
din provincia Moldova).
Academician din anul 1910.
Fondator al Muzeului de
Istorie Naturală Bucureşti.
Membru la mai multe academii
internaţionale. Promotor
şi Iniţiator de diorame şi al
muzeologiei moderne.
Lungime: 399,27m

str. Grigore Popiţi

(prenume exact Grigorie). Poet
şi memorialist bănăţean din
România (născut în comuna
Pătaş, din judeţul Caraş –
Severin la data de 13.03.1900
- d. 15.01.1980 la Timişoara).
Absolvent al Institutului
Pedagogic din Caransebeş şi
al Şcolii de Ofiţeri Regiment 5
Vânători. Directorul Arhivelor de
Stat din Timişoara. Colaborator
la ziarele: “Banatul”; “Vestul”;
“Fruncea”. Scrie printre altele:
“Date şi documente bănăţene”
(1939) etc.
Lungime: 110,47m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 150/2001)
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str. Grigore Ureche

Grigore Ureche (n. cca. 1590,
d. 1647) a fost primul cronicar
moldovean de seamă, a cărui
operă a ajuns până la noi.
Cronicarul de mai târziu a
învățat carte la Lemberg, la
Școala Frăției Ortodoxe, unde
a studiat istoria, geografia,
limbile clasice, latina și greaca,
retorica și poetica. Reîntors
în țară, a participat la viața
politică mai întâi ca logofăt,
apoi spătar. În vremea domniei
lui Vasile Lupu, a fost unul dintre
sfetnicii apropiați ai acestuia,
mare spătar, iar din anul 1642,
urmând calea părintelui său, a

ajuns mare vornic al aceleiași
Țări de Jos.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013.
Lungime: 339,92m

splaiul Griviţa

Două redute din sistemul de
apărare al Plevnei, una din
ele (Griviţa 1) fiind cucerită de
armata română în 1877. Mai
există trei comune cu aceeaşi
denumire în judeţele Galaţi,
Ialomiţa şi Vaslui.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2014.
Lungime: 389,03m

str. Haga

H

(În dicţionare apare şi sub
denumirea de: Den Haag; Graven
Hage). Reprezintă o localitate
urbană ca şi reşedinţă regală
şi guvernamentală olandeză.
Aici au sediul multe organisme
internaţionale. Atestată
documentar din anul 1097. Este
una dintre cele 2 capitale ale
Regatului Olanda etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2014.
Lungime: 474,15m

str. Hărniciei
Lungime: 387,62m

str. Hebe

Hebe în mitologia greacă a fost
zeița veșnicei tinereți, fiica lui
Zeus și a Herei. Le turna zeilor
la masă nectar în cupe, până
în ziua când a fost înlocuită cu
Ganymedes. S-a căsătorit cu
Heracles după apoteozarea
eroului.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 250 m în 2012.

Lungime: 1167,07m

str. Hector

Erou legendar din Troia antică
în epopea Iliada. Fiul mai mare
al regelui Troiei Priam şi al
reginei Hecuba, având soţie pe
Andromaca. Ucis de Ahile.
Lungime: 272,83m

str. Heinrich Heine

Christian Johann Heinrich
Heine (numele la naștere Harry
Heine), (n. 13 decembrie 1797,
Düsseldorf – d. 17 februarie1856,
Paris) a fost un poet și prozator
german. A fost unul dintre cei
mai semnificativi poeți germani
și reprezentant de seamă al liricii
romantice universale. Balade:
“Lorelei”; “Cei 2 grenadiri”.
Lieduri: “Cartea cântecelor”;
“Romanzero”. Note de călătorie:
“Tablouri de călătorie”;
“Călătorie în Harz” etc.
Lungime: 120,85m

str. Henri Coandă

Henri Marie Coandă (n. 7 iunie
1886 - d. 25 noiembrie 1972) a
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fost un academician și inginer
român, pionier al aviației,
fizician, inventator, inventator
al motorului cu reacție și
descoperitor al efectului care
îi poartă numele. A fost fiul
generalului Constantin Coandă,
prim-ministru al României în
1918.
Lungime: 186,76m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Henrieta DelavranceaGibory
Henrieta Delavrancea - Gibory
(n. 19 octombrie 1897 - d. 26
martie 1987) a fost una dintre
primele arhitecte din București.
A fost fiica lui Barbu Ștefănescu
Delavrancea și soră a scriitoarei
și pianistei Cella Delavrancea.
Alături de Horia Creangă,
George Matei Cantacuzino și
Octav Doicescu, face parte din
generația de arhitecți care a
avut o contribuție importantă
la formarea școlii de arhitectură
modernă românească.
Lungime: 163,85m

str. Herculane

(În dicţionare sub denumirea
de Băile Herculane). În vechime

numitele Băni erau urbe, în
Banat, jud. Caraş - Severin, situat
pe cursul de apă denumit Cerna.
Localitatea avea un nr. de 6076
de locuitori, după date statistice
din 1991. Staţiune balneo
– climaterică permanentă
indiferent de anotimp. La
Herculane sunt ape termale,
cu temperatura de 55 de grade
Celsius constantă. Atestare încă
din anul 153 A. H: Ad aquas
Herculis sacras. De unde rezultă
că ar fi o staţiune balneară şi
climaterică foarte veche din
România etc.
Lungime: 1117,29m

str. Herodot

Herodot din Halicarnas/
Halikarnassos (greacă:
Ήροδοτος, Herodotos, n. 484
î.Hr. - d. cca. 425 î.Hr.) a fost
un istoric grec. Herodot este
considerat părintele istoriei,
prin modul în care a tratat
evenimentele pe care le-a
consemnat în scrierile sale. Până
la el evenimentele erau tratate în
cronici sau epopei. Este cunoscut
pentru scrierile sale despre
conflictul greco-persan, precum
și pentru descrierile oamenilor și
locurilor vizitate.

Lungime: 234,14m

str. Herţa

Herța (în ucraineană Герца,
transliterat Gherța, în rusă
Герца, în germană Herza și în
poloneză Herca) este un oraș
în regiunea Cernăuți (Ucraina),
centru administrativ al raionului
omonim. Este situat la o distanță
de 28 km sud-est de orașul
Cernăuți și la 21 km nord de
orașul Dorohoi. Localitatea
este situată la o altitudine
de 160 metri, în partea de
est a raionului Herța, pe râul
Herța (un afluent al Prutului),
în apropiere de granița cu
România. Are 2,101 locuitori,
preponderent români.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 313 m în 2014.
Lungime: 453,17m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Holdelor

S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 129 m în 2013-2014.
Lungime: 862,14m

str. Homorod

Homorod este o localitate în
județul Brașov, Transilvania,

România. Este reședința
comunei Homorod. În cursul
secolului al XII-lea, în vremea
regelui Geza al II-lea, au venit
coloniști din Flandra (hospites
flandrenses), care vorbeau o
limbă puțin diferită de cea a
sașilor, dar erau tot de origine
germană. Ei s-au stabilit
pe o colină din apropierea
satului Homorod de astăzi, iar
localitatea se numea pe atunci
Petersdorf, după Sf. Petru, care
era patronul bisericii.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013.
Lungime: 352,89m

str. Horia

Vasile Ursu Nicola, cunoscut ca
Horea, (n. 1731 la Arada, azi
Horea - d. 28 februarie 1785
la Alba Iulia) a fost, alături de
Ion Oargă (Cloșca) și Marcu
Giurgiu (Crișan), conducătorul
răscoalei țărănești de la 1784
din Transilvania. A fost un
țăran ager la minte, care a
făcut serviciul militar în Austria,
unde a învățat limba germană.
Horea a jucat un rol important
în declanșarea revoltei din
1784. Revolta a început în
satele Curechiu și Mestecăniș,
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extinzându-se apoi în părțile
de vest ale Ardealului. Armata
austriacă a înăbușit revolta,
iar capii răscoalei au fost
arestați, fiind trădați. Crișan s-a
spânzurat în închisoarea de la
Alba Iulia, iar Horea și Cloșca
au fost executați public la Alba
Iulia, prin frângere cu roata, la
28 februarie 1785.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 1231,72m

str. Horia Creangă

Horia Creangă (n. 1892,
București — d. 1943, Viena)
a fost un arhitect român.
Promotor al arhitecturii
moderne în România, a construit
mai multe edificii (peste 70)
administrive, social-culturale,
industriale, dar și clădiri de
locuințe (cea mai cunoscută
fiind blocul ARO). Alte construcții
realizate după planurile
arhitectului: Teatrul Giulești,
Uzinele Malaxa, Grupul Școlar
Mihai Bravu, Blocul BurileanuMalaxa, și altele. Horia Creangă
a fost nepotul scriitorului Ion
Creangă.
Lungime: 407,99m

Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Horia Hulubei

Horia Hulubei (n. 15 noiembrie
1896, Iași - d. 22 noiembrie
1972, București) a fost un
fizician român, membru
titular al Academiei Române.
A fost membru corespondent
al Academiei de Științe din
România începând cu 21
decembrie 1935, membru
titular începând cu 3 iunie 1941
și Președintele Secției a II-a:
Fizică a Academiei de Științe
din România. Pentru meritele
sale cu totul remarcabile, Horia
Hulubei a primit numeroase
distincții științifice atât din țară
cât și din străinătate. Printre
lucrările publicate regăsim:
“Curs de chimie fizică” (1940),
“Spectroscopia X” (1948) şi
“Structura materiei” (1950).
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013.
Lungime: 597,35m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 57/2004)

român, care a luptat în cel de-al
doilea război mondial. Pentru
activitatea sa din cel de-al doilea
război mondial, a fost decorat
cu Crucea de Cavaler al Crucii
de Fier. La 20 august 1941,
comandorul Macellariu a fost
numit șef de stat major român în
cadrul Misiunii Navale Germane
din România, iar după patru
luni, comandant al Escadrilei
de distrugătoare compusă
din patru nave puternice,
calitate în care era comandant
operativ al forțelor navale
române și germane din Marea
Neagră. În această calitate, a
executat numeroase misiuni
de luptă pentru asigurarea
minărilor, apărarea litoralului
și a convoaielor care executau
transporturi pe mare. A fost
decorat cu Ordinul Coroana
României, iar ulterior, cu Ordinul
Mihai Viteazul clasa a III-a (prin
Decretul regal nr. 656/12 martie

1943).
Lungime: 295,45m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

aleea Hotinului

Este un oraș în regiunea Cernăuți
(Ucraina), centru administrativ
al raionului omonim. Este situat
la distanțe de 48 km nord-est
de orașul Cernăuți și 67 km nordvest de orașul Briceni. Orașul
se află la o altitudine de 247
metri, pe malul râului Nistru, în
partea de nord-est a raionului
Hotin. Are 10,438 locuitori,
preponderent ucraineni. Hotinul,
pentru prima dată atestat în
anul 1001, este localizat pe
malul drept al Nistrului, fiind
parte a provinciei istorice
Basarabia.
Lungime: 552,39m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Horia Măcellariu

Horia Macellariu (n. 28 aprilie
1894, Craiova - d. 11 iulie 1989,
Bucureşti) a fost un contraamiral
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str. Iancu Brezeanu

Actor român de teatru (18691940, n. Micşuneşti, Ilfov).
Amplu registru artistic. Interpret
memorabil al personajelor din
dramaturgia lui Caragiale.
Lungime: 273,00m

str. Iancu Flondor

Iancu Flondor (n. 3 august 1865,
Storojineț, Imperiul AustroUngar - d. 19 octombrie 1924,
Cernăuți, România) a fost un
om politic român din Bucovina,
care a militat pentru unirea
acesteia cu Regatul României.
Era membru al familiei de
nobili Flondor. Iancu Flondor
s-a implicat în viața politică a
Bucovinei încă de la sfârșitul
anilor ‘80 ai secolului al XIXlea, făcând parte din gruparea
politică a “tinerilor” români,
alături de George Popovici,
Grigore Filimon, Florea Lupu,
Constantin Morariu, Zaharia
Voronca ș.a. Această grupare
a acționat în paralel cu
organizațiile politice oficiale,
nefiind acceptați în rândul elitei

I

politice românești o anumită
perioadă.
Lungime: 412,66m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

piaţa Iancu Huniade

Ioan de Hunedoara, mult
mai cunoscut ca Iancu de
Hunedoara, alternativ Ioan (Ion)
Huniade sau Ioan Corvin (n.
cca. 1407 - d. 1456) a fost Ban al
Severinului din 1438, Voievod al
Transilvaniei între 1441-1456 și
Regent al Ungariei între 14461452, mare comandant militar,
tatăl regelui Matia Corvin.
Lungime: 755,29m

str. Iancu Văcărescu

Iancu Văcărescu (n. 1792,
București - d. 1863) a fost un
poet român, fiul lui Alecu
Văcărescu. Atras de ideile
înaintate ale epocii, a salutat
răscoala lui Tudor Vladimirescu
(„Buna vestire”, „Glasul poporului
subt despotism”) și a participat
la mișcarea de redeșteptare
culturală și națională, sprijinind

începuturile școlii, teatrului,
presei și tipografiei românești.
A sprijinit inițiativele culturale
și literare ale vremii: membru
al Societății Literare din 1827,
al Societății Filarmonice din
1833, al Asociației Literare
din 1845, sprijinind teatrul (a
tradus Britannicus de Racine și
a scris un prolog la inaugurarea
spectacolelor, în 1819) și pe
tinerii poeți (a îndreptat primele
versuri ale lui Ion Heliade –
Rădulescu).
Lungime: 660,11m

str. Iepurelui
Lungime: 243,27m

str. Ilia Repin

Lungime: 168,69m

Ilia Efimovici Repin (n. 5 august
1844 la Ciuguev, lângă Harkov,
Imperiul Rus, în prezent în
Ucraina - d. 29 septembrie 1930,
Kuokkala, pe atunci în Finlanda,
astăzi Repino, Rusia) a fost un
pictor realist rus, aparținând
școlii artistice. Opere:
“Musorgski”; “Tretiakov”; “V.V.
Stasov”; “Lev Tolstoi”; “Edecari de
pe Volga” etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 410 m în 2012.
Lungime: 502,39m

aleea Icar

str. Ilie Gropşian

intr. Iasomiei

(În dicţionar apare sub forma
Icaros, personaj din mitologia
Greacă). Fiul arhitectului
legendar Dedal. Închis de regele
Minos în Labirint împreună cu
Dedal, fuge cu ajutorul unor
aripi din pene cu ceară, care sunt
topite de soare şi Icar cade. Mit
filozofic după unii autori etc.
Lungime: 343,08m

intr. Iederei
Lungime: 99,38m

Ilie Gropşian (născut în
Regiunea Banatului, la Sasca în
anul 1889, judeţul Caraş - d. în
luna decembrie din anul 1942)
a fost un cunoscut jurist, fost
judecător-şef la Sasca Montană,
doctor în drept, membru
marcant pentru departamentul
ASTRA de Caraş şi participant
activ la Adunarea Naţională de
la Alba Iulia a Marii Uniri din
1 Decembrie 1918. Printre alte
scrieri se numără şi monografia
despre Vincenţiu Babeş – tatăl
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lui Victor Babeş etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 320 m în 2014.
Lungime: 377,15m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 150/2001)

str. Independenţei

Lupta pentru Independenţă
(1877 - 1878 ) contra Turciei,
conflict armat care duce la
Independenţa României, Turcia
fiind învinsă (pacea de la San
Stefano, Congresul de la Berlin).
Lungime: 334,03m

bd. Industriei

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 480 m în 2014.
Lungime: 766,81m

aleea Inului
Lungime: 164,58m

str. Ioachim Miloia

(n. 3 mai 1897, Ferendia, Timiș
- d. 25 martie 1940) a fost
un istoric român, director al
Muzeului Banatului și profesor
la Politehnica din Timișoara.
A făcut liceul și „Academia
Teologică” la Caransebeș
(1908 - 1918) după care a

urmat „Facultatea de Litere”
și „Academia de Belle-Arte”
la București (1919 - 1920).
Ca pictor, împreună cu Catul
Bogdan a executant pictura
murală din Biserica ortodoxă din
Iosefin, Timișoara etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 300 m în 2012.
Lungime: 761,92m

str. Ioan Alexandru

Ioan Alexandru (n. Ion Șandor
25 decembrie 1941, Topa Mică,
județul Cluj - d. 16 septembrie
2000, Bonn, Germania) a fost
poet, publicist, eseist și om
politic român. A fost membru
fondator și vicepreședinte al
PNȚCD, deputat în legislatura
1990-1992 și senator PNȚCD de
Arad în legislatura 1992-1996.
În legislatura 1990-1992 a fost
membru în grupul de prietenie
cu Polonia.
Lungime: 283,61m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 143/2012)

str. Ioan Curea

(n. 30 martie 1901, Iertof - d. 2
martie 1977, Timișoara) a fost un
astronom și seismolog român. A
construit un seismograf orizontal,

având un pendul de 540 kg și un
amortizor de aer, înregistrarea
datelor fiind mecanică. A dotat
observatorul astronomic și stația
seismografică din Timișoara cu
aparatură de producție proprie
și a construit planetariul din
Timișoara etc.
Lungime: 175,49m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Ioan Dimitrie Suciu

Ioan Dimitrie Suciu (n. 3 august
1917, Lugoj - d. 3 martie 1982,
Lugoj) a fost un istoric român,
specialist în istoria Banatului.
S-a născut la Lugoj, oraș
care pe atunci era reședința
comitatului Caraș-Severin,
ulterior a județului Caraș-Severin
(interbelic) respectiv a județului
Severin. Lucrări: “Revoluția de la
1848-1849 în Banat”, București,
1968; “Monografia Mitropoliei
Banatului”, prefață de Nicolae,
mitropolitul Banatului,
Timișoara, 1977; Catedrala
Mitropoliei Banatului (în
colaborare), Timișoara, 1979.
Lungime: 106,85m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

intr. Ioan Grosu

Sculptor şi pictor român din
Banat etc.
Lungime: 163,63m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Ioan Inocenţiu Micu
Klein

Inocențiu Micu-Klein, pe numele
laic Ioan Micu, (n. 1692, Sadu,
Mărginimea Sibiului - d. 22
septembrie 1768, Roma) a fost
episcop al Episcopiei Române
Unite, Greco-Catolice de
Făgăraş. În anul 1737 a mutat
sediul episcopal la Blaj, unde a
ridicat Catedrala „Sfânta Treime”
și mănăstirea cu același hram.
Este considerat întemeietorul
gândirii politice românești
moderne, fiind adeptul ideii
latinității poporului român și
a faptului că acesta a fost cel
mai vechi dintre populațiile
Transilvaniei. În 1997 trupul i-a
fost adus la Blaj și reînhumat
cu mari onoruri în Catedrala
mitropolitană greco-catolică
”Preasfânta Treime”.
Lungime: 453,26m

str. Ioan Isac

(n. 2 apr. 1885, Ciclova, judeţul
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Caraş - Severin – d. 1950), fost
pictor bănăţean, membru în
Uniunea Artiştilor Plastici din
România, remarcabil peisagist
şi impresionist. A studiat Artele
Plastice la Budapesta, Ungaria.
Stradă nouă perpendiculară pe
prelungirea străzii Erno Kallai
situată la sud – vest de aceasta
în zona Calea Toronatalului –
Aeroport utilitar Cioca.
Lungime: 302,43m

str. Ioan Lotreanu

Scriitor şi istoric din Banat. În
anul 1935, Ioan Lotreanu a
publicat Monografia Banatului,
vol. I - Situaţia geografică Locuitorii–Comunele. Ioan
Lotreanu a efectuat o temeinică
documentare istorică asupra
tuturor localităţilor din Banatul
românesc şi în monografia sa
prezintă cele mai importante
date istorice referitoare la
acestea. O prioritate evidentă şi
implicit însemnătate mare au
informaţiile privind Evul Mediu.
Lungime: 98,37m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Ioan Plavoşin

Cleric interbelic din
circumscripţia Timişoara V etc.

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2014.
Lungime: 771,84m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Ioan Raţiu

Dr. Ioan Rațiu (n. 19 august
1828, Turda - d. 4 decembrie
1902, Sibiu), nepot de frate al
lui Vasile Rațiu, a fost un om
politic român transilvănean,
avocat, unul din întemeietorii
Partidului Național Român din
Transilvania, al cărui președinte
a fost între 1892-1902. A fost
unul din principalii autori ai
Memorandumului adresat în 28
mai 1892 împăratului Francisc
Iosif I în numele națiunii române
din Transilvania.
Lungime: 552,65m

str. Ioan Sârbu

Ioan Sârbu (n. 19 februarie 1865,
Rudăria - azi Eftimie Murgu,
judeţul Caraş-Severin - d. 15 mai
1922, Rudăria, judeţul CaraşSeverin) a fost preot şi istoric.
Şi-a propus să realizeze cea mai
vastă monografie despre Mihai
Viteazul. Primul volum a apărut
în anul 1904, la Bucureşti, şi

era intitulat “Istoria lui MihaiVodă Viteazul, Domnul Ţării
Româneşti”, cuprinzând aspecte
din viaţa de până în anul 1598
a voievodului. În anul 1905 a
primit din partea Academiei
Române marele premiu
Năsturel, pentru monografia
despre Mihai Viteazul. S-a
implicat în luptele politice,
participând drept candidat al
cercului electoral Caransebeş.
Lungime: 334,23m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Ioan Slavici

Ioan Slavici (n. 18 ianuarie
1848, Șiria, comitatul Arad,
d. 17 august 1925, Crucea de
Jos, județul Vrancea) a fost un
scriitor, jurnalist și pedagog
român, membru corespondent
(din 1882) al Academiei Române.
A devenit scriitor îndrumat de
Mihai Eminescu, iar la îndemnul
acestuia, debutează cu comedia
“Fata de birău” în anul1871.
Printre cele mai importante
scrieri literare ale lui Ioan Slavici
se numără romanul “Mara”,
nuvelele “Moara cu noroc” și
“Pădureanca”, iar memoriile sale
publicate în volumul “Amintiri”,

apărut în anul 1924, au o
importanță deosebită pentru
istoria literaturii române.
Lungime: 1600,95m

intr. Ioan Văsii

Ion Vasii, ţăran român din Satu
Mic, de lângă Lugoj, devenit
foarte popular în acel timp
(1912), prin cuvântările sale
pe care le ţinea în campania
electorală a Partidului
Naţional, alături de Dr. Coriolan
Brediceanu luptătorul lugojan şi
alţi fruntaşi ai partidului.
Lungime: 193,15m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 151/2001)

str. Ioan Zaicu

Ioan Zaicu (n. 14 septembrie
1868, Fizeș, Caraș-Severin - d.
13 martie 1914, Timișoara)
a fost un pictor român din
Banat. După studii făcute la
Academia de arte frumoase din
Viena, a desfășurat o intensă
activitate artistică, împărțită
între pictura de portrete și
pictura murală bisericească
A pictat bisericile din Nădlac,
Cerneteaz, Sânnicolau Mare,
Fazecaş-Vărşand (Ungaria),
Borlova, Feni, Ilada, Cenadul
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Unguresc. Portretele sale sunt
în stil realist. Printre cele mai
importante lucrări se numără:
„Fierar odihnindu-se”, „ Portret
de bărbat”, „Portret de bătrân”,
„Portret de bătrân evreu spaniol”,
„Portretul unei tinere în roz”,
„Portret de femeie cu rochie
albastră”, „Portretul unui lăutar
ţigan”, „Pelerinii” etc.
Lungime: 581,25m

str. Ion Barac

Ion Barac, grafiat și Ioan Barac,
cunoscut și sub numele de
Johann Baracu, (1777, Alămor,
județul Sibiu - 12 iulie 1848,
Brașov) a fost un traducător,
scriitor și poet român, exponent
al Școlii Ardelene. A absolvit
studii juridice la Cluj. În 1801 era
dascăl “normalicesc” la Avrig,
iar din 1802 a fost dascăl la
școala românească din Șcheii
Brașovului. A întemeiat în 1837
revista “Foaia Duminecii”, primul
periodic ilustrat din Transilvania.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 113 m în 2014.
Lungime: 571,49m

str. Ion Barbu

Ion Barbu (n. Dan Barbilian, 18
martie 1895, Câmpulung-Muscel

- d. 11 august 1961, București)
a fost un poet și matematician
român. Ca matematician este
cunoscut sub numele Dan
Barbilian. A fost unul dintre cei
mai importanți poeți români
interbelici, reprezentant
al modernismului literar
românesc. Dan Barbilian era
fiul judecătorului Constantin
Barbillian.
Lungime: 200,80m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 169/2004)

bd. Ion C. Brătianu

Ion C. Brătianu (n. 2 iunie 1821,
Pitești - d. 16 mai 1891, satul
Florica, județul Argeș) a fost
un om politic român, fratele
lui Dumitru C. Brătianu. A fost
membru de onoare (din 1888) al
Academiei Române.
Lungime: 244,90m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Ion Creangă

Ion Creangă (n. 1 martie 1837,
Humulești; d. 31 decembrie
1889, Iași) a fost un 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”. Opere: “Amintiri din
copilărie”; “Dănilă Preleleac”;
“Harap alb”; “Capra cu 3 iezi”;
“Ivan Turbincă”; “Punguţa cu 2
bani”; “Nichifor Coţcariu”.
Lungime: 382,79m

str. Ion Cristoreanu

Cântăreţ român de muzică
populară, din Transilvania, (n.
1925, Tritenii de Jos, jud. Cluj).
Repertoriu: doine, jocuri, cântece
satirice din Transilvania, Crişana,
Maramureş, Banat etc.
Lungime: 329,22m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Ion Ghica

Ion Ghica (n. 12 august 1816,
București - d. 22 aprilie 1897,
Ghergani, județul Dâmbovița)
a fost o personalitate marcantă
a celei de-a doua jumătăți a
secolului al XIX-lea. Economist,
matematician, scriitor, pedagog,
diplomat și om politic, Ion Ghica
a fost prim-ministru de cinci
ori: de trei ori al guvernului
României (în 1866, în 1866-1867
și în 1870-1871) și de două ori

între 1859 și 1860, la Iași și la
București, în perioada în care
țările române se uniseră într-un
stat, însă păstrau încă două
guverne separate.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 256 m în 2013.
Lungime: 409,39m

str. Ion Heliade Rădulescu

Ion Heliade-Rădulescu (n. 6
ianuarie 1802, Târgoviște — d.
27 aprilie 1872, București) a fost
un scriitor, filolog și om politic
român, membru fondator al
Academiei Române și primul
său președinte, considerat cel
mai important ctitor din cultura
română prepașoptistă. Poezie:
“Anatolida sau Omul şi forţele”;
“Mihaida”; “Zburătorul”. Schiţă
satirică: “Domnul Sarsailă
autorul”.
Lungime: 197,96m

str. Ion Hobana

(n. 25 ianuareie 1931,
Sânnicolaul Mare, judeţul Timiş
– d. 22 februarie 2011) a fost
scriitor, critic literar, teoretician
al literaturii de anticipaţie, autor
de literatură ştiinţifică fantastică
român contemporan. Stradă
nouă, perpendiculară pe str.
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Aurel Pop, situată la sud de str.
Marius Moga şi paralelă cu
aceasta, în zona Torontalului –
Rubinstein - Aurel Pop.
Lungime: 252,94m

str. Ion Inculeţ

1. Ion Constantin Inculeț (n. 5
aprilie 1884, Răzeni, Imperiul
Rus, astăzi în Republica Moldova
- d. 18 noiembrie 1940, București,
România) a fost un om politic
român, președintele Sfatului
Țării al Republicii Democratice
Moldovenești, ministru,
membru titular (din 1918) al
Academiei Române. 2. Ion I.
Inculeț (n. 11 februarie 1921,
Iași) este un inginer canadian
de origine română, membru
de onoare din străinătate al
Academiei Române (din 1992).
„Doctor Honoris Causa” al
Universității Western Ontario
(Canada), director al centrului
de electrostatică aplicată al
Universității Western Ontario.
Ion I. Inculeț este autor și coautor
a numeroase invenții sau
inovații patentate în diverse țări
ale lumii. Ion I. Inculeț este fiul
lui Ion C. Inculeț (1884 - 1940) și
a soției sale, principesa Roxana
Cantacuzino.

Lungime: 363,69m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Ion Luca Caragiale

Ion Ionescu de la Brad (n.
24 iunie 1818, Roman – d.
16 decembrie/30 decembrie
1891, Brad, comuna Filipeni,
judeţul Bacău), agronom,
economist, om politic,
participant la Revoluţia de la
1848 din Muntenia. A promovat
agricultura bazată pe metodele
tehnice moderne şi pe principii
economice de organizare.
A contribuit la dezvoltarea
ştiinţelor agronomice în
România şi este precursor al
silviculturii româneşti. A susţinut
neîncetat dreptul ţăranilor la
împroprietărire.
Lungime: 1386,65m

Ion Luca Caragiale (n. 1
februarie S.N. 13 februarie 1852,
Haimanale, județul Prahova,
Țara Românească, astăzi I. L.
Caragiale, județul Dâmbovița,
România – d. 9 iunie 1912,
Berlin) a fost un dramaturg,
nuvelist, pamfletar, poet, scriitor,
director de teatru, comentator
politic și ziarist român. Este
considerat a fi cel mai mare
dramaturg român și unul dintre
cei mai importanți scriitori
români. A fost ales membru
post-mortem al Academiei
Române. Comedii: “O noapte
furtunoasă”; “Conu Leonida
faţă cu reacţiunea”; “O scrisoare
pierdută”; “D-ale carnavalului”.
Lungime: 167,63m

str. Ion Luca Bănăţeanu

str. Ion Mihalache

str. Ion Ionescu de la Brad

(n. 1894, loc. Bozovici, jud. CarașSeverin — d. 1963, București) a
fost un virtuoz violonist și dirijor
de muzică populară. A fost
unul din dirijorii permanenți ai
Orchestrei de muzică populară
Radio, pe care a fondat-o în 1
decembrie 1949 etc.
Lungime: 593,53m

Om politic român (18821963, n. Topoloveni). Unul din
doctrinarii statului ţărănesc.
Preşedinte P.N.Ţ. (1933- 1963).
Arestat, judecat şi condamnat de
comunişti.
Lungime: 456,27m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Ion Minulescu

Poet, dramaturg, prozator
român (1881-1944). Poezii:
“Strofe pentru toată lumea”;
Proză fantastică: “Casa cu
ferestre portocalii”; Romane:
“Corigent la limba română”;
Piese teatru: “Manechin
sentimental”.
Lungime: 137,74m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 169/2004)

str. Ion Monoran

A fost un poet și publicist,
născut în 18 ianuarie 1953, în
localitatea Ciacova, județul
Timiș, decedat la 2 decembrie
1993. A fost membru activ al
Cenaclului literar “Pavel Dan” al
Casei de Cultură a Studenților
din Timișoara și fondator al
Cotidianului Timișoara și al
Societății Timișoara, totodată
participant, ca lider, la Revoluția
din Decembrie 1989. Printre
scrieri: “Locus Periucundus”;
“Ca un vagabond într-o flanelă
roşie”; “Eu Însumi” etc.
Lungime: 178,95m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Ion Neculce

Ioan Neculce (n. 1672 - d. 1745)
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a fost un cronicar moldovean,
mare boier care a ocupat
diferite demnități importante în
perioada domniei lui Dimitrie
Cantemir. Cronicarul s-a născut
la 1672. Sub Antioh Cantemir
a înaintat până la rangul de
spătar și, după ce a stat retras o
vreme, a fost făcut mare hatman
de către Dimitrie Cantemir, la
trecerea acestuia de partea lui
Petru cel Mare și a luat parte
la războiul rușilor cu turcii.
Lucrarea de căpetenie a lui
Neculce - în afară de compilarea
cronicilor anterioare - este
Letopisețul țării Moldovei de la
Dabija Vodă până la domnia lui
Constantin Mavrocordat.
Lungime: 593,29m

str. Ion Negulici

Ion D. Negulici (n. 1812 - d. 5
aprilie 1851, Istanbul) a fost un
pictor român, participant la
Revoluția de la 1848 din Țara
Românească. Opera sa artistică,
în principal desene, litografii
și uleiuri, este formată în mare
parte din portrete precum
cele dedicate lui Cezar Bolliac,
Nicolae Bălcescu, C.A. Rosetti,
C.D. Aricescu, Iancu Manu.
Negulici a mai creat portrete

în tehnica acuarelei, precum
„Femeia în albastru”, remarcabile
prin transparența tonurilor.
Printre desenele sale se distinge
portretul pictorului Rosenthal
și al prietenului său Alexandru
Zanne. Negulici a creat și peisaje
precum „Vedere din Câmpulung”
și numeroase miniaturi.
Lungime: 508,68m

str. Ion Nistor

Ion I. Nistor (n. 4/17 august
1876, Bivolărie, Vicovu de
Sus, Districtul Rădăuți - d. 11
noiembrie 1962, București)
a fost un istoric și militant
unionist bucovinean, 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, rector al Universității
din Cernăuți, profesor
universitar la București, membru
al Academiei Române (1911),
director al Bibliotecii Academiei
Române, fruntaș al Partidului
Național Liberal, fost ministru
de stat, reprezentând Bucovina,
apoi, succesiv, ministru al
Lucrărilor Publice, al Muncii și, în

final, al Cultelor și Artelor.
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Ion Pop Reteganul

Ion Pop-Reteganul (n. 10 iunie
1853, Reteag, districtul Năsăud
- d. 3 aprilie 1905, Reteag) a fost
un pedagog, prozator, publicist
și folclorist, reprezentativ pentru
epoca sa, apreciat de Ion Mușlea
drept „cel mai mare folclorist al
Ardealului.” A urmat școala din
Reteag, două clase de gimnaziu
la Năsăud (1864-1867), cursurile
Preparandiei (Școlii Normale)
din Gherla și Deva (1870-1871).
Lungime: 122,01m

str. Ion Popovici
Bănăţeanu

Nuvelist bănăţan, promotor
al limbii literare din Banat
(17.04.1869 Lugoj – 29.08.1893
Lugoj). A urmat Liceul Maghiar
la Lugoj, Liceul Român la Brașov
apoi Institutul Pedagogic și
Teologic la Caransebeș. Dintre
scrieri: “În lume”; “La fereastră”;
“Din viaţa meseriaşilor” etc.
Lungime: 394,57m

str. Ion Roată

Ion Roată (n. 1806, satul

Câmpuri, județul Vrancea - d. 20
februarie 1882, satul Gura Văii,
județul Vrancea), cunoscut și
sub numele de Moș Ion Roată, a
fost un țăran român, deputat în
Divanul Ad-hoc și un susținător
înflăcărat al Unirii Principatelor
Moldova și Valahia și al reformei
agrare din Principatele Unite
Române.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 112 m în 2014; S-a
reabilitat trotuarul pe o lungime
de 180 m în 2013.
Lungime: 783,11m

str. Ion Românu

Dirijor de cor şi orchestră,
profesor de muzică din
Banat, teoretician de muzică,
instrumentist de vioară şi violă,
organizator de viaţă muzicală
din Banat (1918-1980). Şcoala
normală la Caransebeş,
Conservatorul la Cluj. Director al
Liceului de Muzică Timişoara etc.
Lungime: 386,44m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Ion Stoia Udrea

Ion Stoia-Udrea (25 decembrie
1901, Greoni, judeţul Caraş
Severin - 14 octombrie 1977,
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Greoni) a fost un poet, prozator,
traducător şi jurnalist. Fiu de
ţărani. Debutează în 1914, cu
versuri, la „Foaia Oraviţii”, iar
primul volum, “Chemări”, o
culegere de versuri, îi apare în
1926. E prezent cu poezii, nuvele,
fragmente de roman istoric,
studii privind istoria Banatului
şi în „Luceafărul” (Timişoara),
„Înnoirea” (Arad), „Societatea de
mâine”, iar după război scrie la
„Lupta patriotică” (Timişoara),
„Luptătorul bănăţean”,
„Orizont”, „Steaua”, „Tribuna” şi
„Semenicul” (Reşiţa).
Lungime: 275,64m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 150/2001)

un scrimer român din Banat,
multiplu campion de floretă
şi sabie (n. 18 martie 1942,
Timișoara – d. 2006 Brazilia).
Campion naţional în 1959, în
1964 la seniori şi medaliat cu
Aur în 1968 - Mexic. Campion
European la Paris în 1968, 1969.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 108 m în 2014.
Lungime: 151,56m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 355/2008)

piaţa Ionel I. C. Brătianu

Compozitor, dirijor şi folclorist
român (1863-1931, n. sat
Mânerău, comuna Bocsig,
jud. Arad). Piese corale:
“Ana Lugojana”; “Răsunetul
Ardealului”; “Răsunet de la
Crişana”; “Preste deal” etc.
Lungime: 588,14m

Ion I. C. Brătianu, cunoscut
și ca Ion (Ionel) I. C. Brătianu
(n. 20 august 1864, Florica,
azi Ștefănești, Argeș - d. 24
noiembrie 1927, București) a fost
un inginer, om politic român,
președinte al Partidului Național
Liberal, membru de onoare al
Academiei Române din 1923. A
contribuit la formarea statului
unitar Român.
Lungime: 305,36m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

aleea Ionel Perlea

str. Ion Vidu

intr. Ionel Drîmbă

Ionel Alexandru Drîmbă a fost

Dirijor şi compozitor (1900
- 1970, n. sat Ograda, jud.
Ialomiţa). Stabilit în S.U.A. din

anul 1949. Dirijor la Cluj, Milano.
A compus Quartet de coarde:
“Variaţii simfonice pe o temă
proprie”.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 35 m în 2013.
Lungime: 463,87m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Ionel Teodoreanu

Ionel Teodoreanu, cu numele
real Ioan-Hipolit Teodoreanu,
(n. 6 ianuarie 1897, Iași - d. 3
februarie1954, București) a fost
un romancier și avocat român
interbelic, cunoscut mai ales
pentru scrierile sale evocatoare
ale copilăriei și adolescenței.
Ionel Teodoreanu a debutat în
revista “Însemnări literare” în
1919 cu „Jucării pentru Lily”.
Debutul editorial l-a avut
cu volumul de nuvele „Ulița
copilăriei” (1923). Este legat, ca și
fratele său Păstorel Teodoreanu,
eminent epigramist, de grupul
Viața Românească, tutelat de
Garabet Ibrăileanu.
Lungime: 313,93m

intr. Iorgovanului
Lungime: 84,89m

str. Iosif Costinaş

Iosif Costinaș (n. 16 februarie
1940, București - d. 2002) a fost
un jurnalist, regizor și militant
al societății civile, una dintre
personalitățile marcante ale
orașului Timișoara. Era unul
dintre cei mai citiți editorialiști
din acest oraș. A dispărut în
iunie 2002, iar în iunie 2003,
cadavrul lui a fost descoperit
într-o pădure de lângă un sat
timișean. Moartea acestuia a
fost clasată drept “sinucidere”,
fără ca organele de cercetare
sau urmărire penală să fi luat
în considerare toate probele
și mărturiile. Iosif Costinaș s-a
preocupat îndeaproape de
dosarele Revoluției, iar la data
dispariției avea în lucru o carte
cu dezvăluiri despre lumea
interlopă locală și conexiuni cu
oameni influenți din Timișoara.
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 143/2012)

str. Iosif Sârbu

Sportiv român transilvănean
(1925-1964, n. Şibot, jud. Alba).
Concurent la proba de armă
liberă la Helsinki în 1952, unde
obţine prima medalie de aur din
istoria participării României la
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Jocurile Olimpice estivale.
Lungime: 250,30m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 477/2009)

str. Iosif Velceanu

Compozitor, dirijor de cor,
muzicolog, profesor de muzică
şi desen din Banat (1874-1937).
Fondator al Asocierii Corurilor
şi Fanfarelor Române din Banat
(1922), secretar general (19221926), preşedinte (1926-1937).
Compunere vocală: “Doina din
Banat”; “Tu măndră Bănăţană”;
“Codruţu frunză rotundă”;
“Măndră măndruliţa mea”;
“Pe sub deal pe sub vâlcele”.
Creaţiune corală: “Cimpoi”;
“Fetiţa din Banat”; “Pupi de flori”;
“Răsunetu din Banat”; “Seara pe
la noi”; “Măndră ţară-i Banatu”;
“Glasu Torontalului” etc. Scrieri:
“Autobiografie”; “Coruri şi
fanfare din Banat”.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2014.
Lungime: 111,09m

str. Iosif Vulcan

Iosif Vulcan (n. 31 martie 1841,
Holod, Bihor - d. 8 septembrie
1907, Oradea) a fost un
publicist și scriitor român,

animator cultural, membru al
Academiei Române. Iosif Vulcan
întemeiază revista “Familia”,
al cărei program era de a
răspândi cultura românească
în Transilvania. Fondatorul
revistei Familia a scris poezii
(„Lira mea”, 1882), piese de
teatru („Ștefan Vodă cel Tânăr”,
„Gărgăunii Dragostei”, „Mireasă
pentru Mireasă”), o importantă
lucrare istorică („Panteonul
Roman”, 1869), nuvele,
romane și traduceri. La data
de 8 septembrie 1907, marele
publicist se stinge din viață și
este înmormântat la cimitirul
Olosig din Oradea.
Lungime: 614,33m

str. Iris

(mitologia greacă). Zeiţa
curcubeului. Sora Harpilor.
Curiera lui Zeus şi a lui Hera.
Mesagera dintre Zei şi omenire.
Descinde din Thaumas şi din
oceanida Electra.
Lungime: 569,22m

str. Ismail

(dicţionar Izmail). Urbe din S-V
Ucrainei (din 26.08.1944), port
pe stânga braţului Chilia, la 80
Km de Marea Neagră. Numită

Smil din vechime, cucerită
de turci în 1484, a aparţinut
Moldovei.
Lungime: 1002,66m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

piaţa Istria

(dicţionar Istra). Peninsulă pe
ţărmul de N-E al Marii Adriatice
(Croaţia şi Slovenia), 3,9 mii Km2.
Staţiune climaterică (Opatija
şi Pula). Locuită iniţial de istrii
antici, a fost cucerită de Romani,
în 177 a. Hr.

intr. Iulia Simu

Profesor de pictură şi gravură din
Banat (1900 – 1974). Din 1948
până în 1964 activează la Lugoj,
la Şcoala Populară de Artă etc.
Lungime: 229,72m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 151/2001)

str. Iulian Grozescu

Iulian Grozescu (n. comuna
Comloşu Mare, comitat Torontal,
în anul 1839, 20 ian. – 2 iun.
1872, Comloşu Mare, Imperiu
Austriac, regat Ungaria ), a fost
poet, publicist şi traducător
român din Banat. A urmat
studiile liceale la Timișoara,

Arad și Oradea, după care a
urmat dreptul la Pesta. La 5
iunie 1865 faimoasa revistă
„Familia” își începe apariția, iar
Iulian Grozescu se alătură de la
început colectivului de redacție,
publicând în “Familia” poezii,
nuvele, traduceri, recenzii etc. În
anul 1867 pleacă la București,
unde colaborează la ziarele
“Telegraful” și “Poșta română”.
În această perioadă publică
în “Familia”, Suveniruri din
București. În noiembrie 1871
devine redactor responsabil al
revistei Albina din Pesta, iar la 12
mai, 1872 scoate ziarul umoristic
Priculiciu la Timișoara.
Lungime: 267,62m

bd. Iuliu Maniu

(n. 8 ianuarie 1873, Bădăcin, în
apropiere de Șimleu Silvaniei
— d. 5 februarie 1953, Sighetu
Marmației) a fost un om politic
român, deputat român de
Transilvania în Parlamentul
de la Budapesta, de mai multe
ori prim-ministru al României,
președinte al Partidului
Național-Țărănesc, deținut
politic după 1947, decedat
în închisoarea Sighet. A fost
membru de onoare (din 1919) al
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Academiei Române etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 70 m în 2013; S-au
efectuat lucrări de întreţinere şi
reparaţii la carosabil în 2013; S-a
reabilitat trotuarul pe o lungime
de 130 m în 2013.
Lungime: 840,06m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

piaţa Iuliu Maniu
Lungime: 137,63m

str. Iuliu Podlipny

Iuliu (grafiat și Julius sau Gyula)
Podlipny (n. 12 aprilie 1898,
Bratislava - d. 15 ianuarie 1991,
Timișoara) a fost un pictor,
grafician și pedagog timișorean.
De origine cehă, Julius Podlipny
s-a născut la Pressburg, în
Austro-Ungaria, azi Bratislava,
Slovacia. După un accident de
tren soldat cu pierderea brațului
drept, s-a mutat mai târziu la
Budapesta, oraș unde a urmat
cursurile Academiei de Arte
Frumoase.

Î

Lungime: 358,09m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Ivan Petrovici Pavlov

(n. 14 septembrie 1849 – d.
27 februarie 1936) a fost un
fiziolog, psiholog și medic rus.
I-a fost acordat Premiul Nobel
pentru Medicină în 1904 pentru
cercetări referitoare la sistemul
digestiv. Pavlov a fost cunoscut
pentru că a fost primul care a
studiat fenomenul condiționării
clasice, în experimentele pe care
le-a făcut cu câini.
Lungime: 567,89m

str. Izlaz

Comună din Teleorman unde
în 9-21.06.1848 s-a expus
programul revoluţionar,
Proclamaţia de la Izlaz. Moment
marcant pentru începerea
Revoluţiei din 1848.
Lungime: 1811,07m

str. Izvorului

Lungime: 121,63m

str. Înfrăţirii

str. Învăţătorului

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 316,32m

str. J. H. Pestalozzi

Lungime: 268,03m

J

(n. 12 ianuarie 1746 - d. 17
februarie 1827) a fost un
pedagog elvețian și reformator
al educației. A îmbogățit și
reînnoit conținutul și metodele
învățământului primar, fiind
considerat întemeietorul școlii
populare. Lucrări: “Ora de seară
a unui sihastru”; “Leonard şi
Gertruda”; “Cântecul lebedei” etc.
Lungime: 692,49m

str. János Bolyai

János Bolyai (n. 15 decembrie
1802, Cluj - d. 27 ianuarie
1860, Târgu Mureș) a fost un
matematician maghiar din
Transilvania, născut la Cluj-

Napoca, fiul matematicianului
Farkas Bolyai. A scris lucrări
fundamentale în geometria
neeuclidiană.
Lungime: 107,76m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

intr. Jean Monnet

Economist, diplomat francez
(1888-1979). Secretar general
adjunct la Societatea Naţiunilor
(1919-1923). Autorul unui plan
modern economic. Preşedinte
1952-1955 C.E.C.O. Promotor
cu Robert Schuman al ideii de
unificare Europeană etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 256 m în 2013.
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Lungime: 464,48m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Jean Paul Marat

(n. 24 mai 1743 – d. 13 iulie,
1793), a fost medic, filozof și
om de știință francez de origine
elvețiană cunoscut pentru
implicarea sa în Revoluția
franceză ca jurnalist radical și
politician. Născut în Principatul
Neuchâtel, a fost un medic,
teoretician politic şi om de
ştiinţă cel mai bine cunoscut
pentru cariera sa în Franța, ca
un jurnalist radical și politician
în timpul Revoluției Franceze.
Marat a fost asasinat de
către Charlotte Corday , un
simpatizant Girondist, în timp
ce lua o baie ca medicament
pentru boala lui de piele etc.
Lungime: 209,80m

str. Jecza Peter

Péter Jecza (n. 16 octombrie
1939, Sfântu Gheorghe - d. 24
martie 2009, Timișoara) a fost
un sculptor român, profesor
de sculptură la Facultatea de
Arte a Universității de Vest din
Timișoara. Începând cu anul
1972, sculptorul Peter Jecza
a avut un număr foarte mare

de expoziții, cu precădere
în străinătate, mai precis în
Germania. Seria de expoziții
personale este deschisă la 14
mai 1972 la Galeria „Palette“ din
localitatea germană Wuppertal.
Această primă expoziție
personală a fost deschisă
publicului până la 30 iunie și
a cuprins un număr mare de
exponate realizate de sculptor.
În România, prima sa expoziție
va avea loc un an mai târziu,
în 1973, la Galeria „Apollo“ din
București. Primeşte premii şi
distincţii pentru lucrările sale
atât în ţară cât şi în străinătate.
Sculpturi: “Candoare”, “Centaur”,
“Echilibru”, “Monade, diade și
triade”, “Femeia” etc.
Lungime: 332,92m

Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 477/2009)
str. Jiul

Râul Jiu este afluent al Dunării,
lung de 339 Km. Se formează
prin unirea la Iscroni, judeţul
Hunedoara, a Jiului de Est cu
Jiul de Vest, apoi străpunge
Carpaţii Meridionali printr-un
defileu pitoresc lung de 30 km și
primește ca afluenți principali
Motrul şi Gilortul iar în aval pe

Amaradia.
Lungime: 175,27m

str. Johann Jakob Ehrler

Călător austriac în Banat, din
secolul XVIII. Contemporan cu
Griselini. A avut şi funcţie de
revizor. Principala scriere: “Banat
- de la origini până acum”, în
1774 etc.
Lungime: 287,15m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 498/2006)

str. Johann Nepomuk
Preyer

(n. 28 octombrie 1805, Lugoj - d.
12 octombrie 1888, Kirchenberg)
a fost un scriitor, autor al primei
monografii a Timișoarei și primar
al acesteia între anii 1844 - 1858.
Este considerat întemeietorul
orașului modern Timișoara.
Scrieri: “Monografia orașului liber
crăiesc Timișoara” etc.
Lungime: 656,11m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 477/2009)

str. Johann Schwicker

Johann Heinrich Schwicker
(maghiară János Henrik
Schwicker, născut la 28 aprilie

1839 în Neubeschenowa, Banat,
7 iulie 1902 la Budapesta) a fost
profesor, istoric și politician.
A participat la formarea
profesorilor în Werschetz și a fost
profesor la școala elementară.
Din 1861-1865 a studiat la
Universitatea din Pesta limba
germană, literatura, geografie și
istorie. În 1869 a devenit director
al Colegiului Profesorilor, în 1871
profesor la școala secundară
superioară și 1873 la Politehnica
din Pest. În 1887 Schwicker a
fost ales la Sighişoara membru
al Reichstag-ului din Ungaria,
unde a rămas până în 1902.
Lungime: 416,30m

str. Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach
(pronunție în germană: /
jo:han zebastjan bax/ n. 31
martie 1685, Eisenach — d. 28
iulie 1750, Leipzig) a fost un
compozitor german și organist
din perioada barocă, considerat
în mod unanim ca unul
dintre cei mai mari muzicieni
ai lumii. Operele sale sunt
apreciate pentru profunzimea
intelectuală, stăpânirea
mijloacelor tehnice și expresive și
pentru frumusețea lor artistică.
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Lungime: 538,73m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Johann Wolf

Filolog (12.06.1905 Bozen,
Südtirol - 1982 Timişoara).
Şcoala Gimnazială de Stat
Germania, 1919-1920. Profesor
universitar la Timişoara, secţia
germană-română (filologie).
A scris: “Probleme ale sintaxei
germane”; “Introducere în
filologia germană etc.
Lungime: 204,17m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 477/2009)

str. Johann Wolfgang Von
Goethe

(n. 28 august 1749, Frankfurt
am Main – d. 22 martie 1832,
Weimar) a fost un poet german,
ilustru gânditor și om de
știință, una dintre cele mai de
seamă personalități ale culturii
universale. Scrieri: “Cântece noi”;
“Prometeu”; “Egmont”; “Elegiile
romane”; “Afinităţi elective”;
“Poezie şi adevăr”. Sinteza
creaţiei: “Faust” etc.

str. Johannes Gutenberg
Johannes Gensfleisch zur

Laden zum Gutenberg (n. 1398
– d. 3 februarie, 1468) a fost
un metalurgist și inventator
german, renumit pentru
contribuția sa remarcabilă
la tehnologia tiparului. Este
creditat cu inventarea unui
nou tip de presă tipografică ce
folosea, pentru prima dată în
Europa, litere mobile, cu crearea
aliajului folosit pentru acest tip
de matrițe și cu realizarea unei
întregi serii de cerneluri pe bază
de uleiuri. A editat Biblia în limba
latină.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 76 m în 2013; S-au
efectuat lucrări de întreţinere şi
reparaţii la carosabil în 20122013.
Lungime: 222,31m

str. Johnny Weissmuller

Născut Peter Johann
Weissmüller, (n. 2 iunie 1904, în
cartierul Freidorf din Timișoara,
pe atunci în Ungaria - d. 20
ianuarie 1984, Acapulco,
Mexic) a fost un sportiv și actor
american de origine germană.
Părinții săi, șvabii bănățeni
Petrus Weissmüller și Elisabeth
Weissmüller născută Kersch,
au emigrat în SUA împreună

cu fiul lor în vârstă de șapte
luni. Copil bolnăvicios, a fost
sfătuit de un medic să se apuce
de înot. Așa a ajuns de cinci
ori campion olimpic la înot
(1924-1928 ), deținătorul a 67
de titluri mondiale și 52 de titluri
naționale. A deținut recordurile
la stilul liber la toate probele
de la 100 de yarzi la jumătatea
de milă și a fost primul care a
înotat 100 m sub un minut. A
devenit celebru prin seria de
filme Tarzan, ecranizări inspirate
de romanele lui Edgar Rice
Burroughs etc.
Lungime: 268,15m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 2/2000)

str. Jokai Mor

Scriitor şi publicist ungur (18251904). Romane romantice: “Un
nabab maghiar”; “Diamante
negre”; “Omul de aur”; “Roza
galbenă”; “Săracii bogaţi” etc.
Participant la Revoluţia din
1848.
Lungime: 709,76m
Dec. (locală) nr. 260/1990

str. Jorge Amado

Jorge Amado de Faria (n. 10
august 1912 - d. 6 august 2001)
a fost un scriitor brazilian.

În romanele sale, a descris
realitățile Braziliei și mai ales
contradicțiile sociale ale epocii.
Lungime: 125,67m

str. Jose Silva

José Asunción Silva (n. 27
noiembrie 1865, Bogotá – d. 23
mai 1896, Bogotá) a fost un poet
columbian. Este considerat unul
dintre fondatorii Modernismului
Hispano-American.
Lungime: 174,87m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 68/2003)

intr. Joseph Haydn

(Franz) Joseph Haydn (n. 31
martie 1732, Rohrau/Austria - d.
31 mai 1809, Viena) a fost un
compozitor austriac. Alături
de Wolfgang Amadeus Mozart
și Ludwig van Beethoven
face parte din rândul marilor
personalități muzicale ale epocii
clasice vieneze. A fost unul din
cei mai influenți maeștri ai
tradiției muzicale din Europa
apuseană.
Lungime: 72,29m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 68/2003)
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str. Joseph Strauss

Compozitor austriac de
vals, simfonii, polci, galop,
quadril, operete (1827-1870),
alăturat membrilor familiei de
compozitori Strauss (Johanntata, Johann-frate, Eduard-frate,
Johann-fiul lui Eduard) etc.
Lungime: 126,98m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 200/2002)

str. Jovan Sterija Popović

Jovan Sterija Popović (1806
– 1856 ), scriitor, dramaturg,
poet și pedagog sârb, care a
predat la Școala Superioară din
Belgrad. Sterija a fost recunoscut
de contemporanii săi ca unul
dintre cei mai importanţi
intelectuali sârbi. Fondator al
teatrului din Belgrad. Romane,
comedii: “Bătălia de la Kosovo”,
“Patriotarzi” etc.
Lungime: 76,13m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. József Attila

Attila József (n. 11 aprilie 1905
— d. 3 decembrie 1937) poet
maghiar, cu rădăcini românești,
a fost unul din cei mai însemnați
poeți maghiari din secolul al XX-

lea. Poezia lui lirică, personală,
tratează condiția orfanului
și intemperiile dragostei, iar
poezia lui socială, strâns legată
de aceasta, descrie viața de
privațiuni și mizeră a clasei
proletare. Valoarea poeziei sale
s-a bucurat de recunoaștere
mai ales după sfârșitul tragic al
poetului.
Lungime: 63,06m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Jules Michelet

Jules Michelet (n. 21 august
1798, Paris - d. 10 februarie
1874, Hyères) a fost un reputat
istoric francez, reprezentant
al istoriografiei romantice.
Doctor al Universității din
Paris în 1819, profesor în 1827
la École Normale Supérieure,
Michelet este cel care, în anii
1840, atrăgea la Collège de
France sute de studenți fascinați
de magia vorbelor sale, de
exaltările și convingerile sale
politice. Este cunoscut și ca
filoromân, atât prin scrierile
sale, cât și prin sprijinul moral pe
care l-a acordat „pașoptiștilor”
români.
Lungime: 73,14m

Disp. jud. Timiş (H.C.J.nr. 5/2000)

str. Jules Verne

Jules Verne (nume complet Jules
Gabriel Verne) (n. 8 februarie
1828, Nantes, Franța - d. 24
martie 1905, Amiens, Franța)
a fost un scriitor francez și un
precursor al literaturii științificofantastice. În 1863, editorul
Pierre-Jules Hetzel (1814-1886)
i-a publicat primul roman, “Cinci
săptămâni în balon”, al cărui
succes uriaș a dus la semnarea
unui contract de douăzeci de
ani pentru o serie de Călătorii
extraordinare, o parte din cele
62 de romane care au format-o
fiind serializate în publicația

pentru tineret “Magasin
d’éducation et de récréation”.
Lungime: 1380,03m

str. Jupiter

(dicţionar şi Iupiter). 1. Staţiune
estivală în România la Marea
Neagră, la 5 Km nord de
Mangalia, din jud. Constanţa.
Indicată şi pentru tratament. 2.
Zeu suprem la români etc. 3. A
cincea planetă de la soare din
sistemul nostru solar etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 140 m în 2014.
Lungime: 203,76m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 169/2004)
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str. Karl Brocky

K

Pictor din Banat, născut la
începutul secolului XIX în
Timişoara. A pictat importante
personalităţi de la Curtea Regală
din Anglia etc.
Lungime: 369,86m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 182/2007)

str. Karl Kerenyi

Filolog şi erudit maghiar (Karoly
K.) născut în Banat la Timişoara
(19.01.1897 – 14.04.1973, la
Zurich în Elveţia). Remarcabil
prin studiul modern referitor
la Grecia antică şi studiu laic
religios. Consideră studiul
mitologic ca modalitate de
cunoaştere. Coroborare cu teze
aparţinătoare lui Carl Gustav
Jung referitor la ştiinţa mitului.
Principalele lui scrieri sunt:
“Mituri şi mistere”, apărută în
anul 1979; “În Labirint”, apărută
în anul 1983; “Fiicele soarelui”,
apărută în anul 1991; “Dionisio”,
apărută în anul 1998 etc.
Lungime: 92,13m
Disp. locală mun. Timişoara

(H.C.L. nr. 182/2007)

piaţa Karlsruhe

(H.C.L. nr. 477/2009)

intr. Kodaly Zoltan

Compozitor, folclorist, muzician,
pedagog maghiar (1882-1967).
Profesor la Universitatea din
Budapesta. Circa 1500 piese

de cor. Opere: “Hary Janos”;
“Şezătoare secuiască”. Simfonice:
“Dansuri de pe Mureş” etc.
Lungime: 606,98m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

Este un oraș în landul BadenWürttemberg având o populație
de 285.263 de locuitori (2005).
În trecut orașul a fost capitala
landului Baden. Este al treilea
oraș ca mărime în BadenWürttemberg după Stuttgart (65
de km estic) și Mannheim (60 de
km nordic). Karlsruhe se întinde
pe o suprafață de aproximativ
173 de km². Este împărțit în 25
de cartiere. Karlsruhe este înfrățit
cu orașul Timișoara etc.
Lungime: 399,06m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 143/2012)

str. Karoly Kos

Károly Kós (n. 16 decembrie
1883, Timișoara - d. 25
august 1977, Cluj) a fost un
arhitect maghiar, scriitor,
grafician, etnograf, liderul
transilvanismului și politician
din Austro-Ungaria și România.
Lungime: 103,43m
Disp. locală mun. Timişoara
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str. Labirint

L

În mitologia greacă, Labirintul
(greacă: labyrinthos λαβύρινθος,
cu sensul de locul toporului
dublu, de exemplu complexul
de clădiri de la Cnossos) a fost o
structură elaborată proiectată
și construită la Cnossos de
către legendarul arhitect
Dedal pentru regele Minos din
Creta. Rolul labirintului era de
a-l ține închis pe Minotaur, o
creatură mitologică, care era
jumătate om jumătate taur și
care în cele din urmă a fost ucis
de către eroul atenian Tezeu.
Dedal a construit Labirintul cu
viclenie, pentru ca el însuși să
poată scăpa din el după ce l-a
construit. Tezeu a fost ajutat de
Ariadna, care i-a oferit un fir de
ață care să-i arate astfel calea
spre întoarcere.
S-a reabilitat trotuarul pe
o lungime de 22 m în 2012.
Lungime: 770,91m

str. Lacului

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 120 m în 2012.

Lungime: 847,46m

str. Lalelelor
Lungime: 438,80m

str. Lascăr Catargiu

Lascăr Catargiu sau Lascăr
Catargi (n. 1 noiembrie 1823, Iași
- d. 30 martie 1899, București)
a fost un om politic român,
prim ministru al României
pentru patru mandate. În
1866 a devenit unul dintre cei
trei membri ai Locotenenței
Domnești care a condus statul
român de la abdicarea lui
Alexandru Ioan Cuza și până la
înscăunarea lui Carol I.
Lungime: 124,03m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Laurenţiu Nicoară

Inginer constructor român din
Transilvania (născut în anul
1923, în comuna Vârfuri, judeţul
Arad). Absolvent în anul 1950
al Facultăţii de Construcţii,
Institututul Politehnic din

Timişoara, Traian Vuia. Profesor
doctor inginer din anul 1974.
Lucrare de doctorat: “Defecţiuni
la îmbrăcăminţi rutiere
moderne. Metode de prevenire
şi remediere. Punere în practică
traseul Timişoara – Caransebeş,
şi pe alte rute din Banat în
special şi perimetrul Crişuri Transilvania”. Are scrise multiple
lucrări şi tratate de tehnică şi
inginerie.
Lungime: 468,71m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 169/2004)

S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013;
S-a reabilitat trotuarul parţial
în 2013.
Lungime: 368,34m

str. Laurenţiu Nicoară

Lungime: 93,72m

Prelungire stradă.
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 164/2006)

str. Laurian August
Treboniu

Reprezentant al Şcolii Ardelene.
Lingvist şi istoric român din
Transilvania (1801 – 1881,
născut în localitate Fofeldea,
judeţul Sibiu). Este cunoscut şi ca
un Important Militant Unionist
(pentru unirea Transilvaniei
cu principatul României). A
scris printre multe alte lucrări:
“Românii din monarhia
austriacă”.

str. Lămâiţei

Lungime: 443,18m

str. Lăptarilor

S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013.
Lungime: 116,73m

str. Lăutarilor
str. Leandrului
Lungime: 374,19m

str. Legumiculturii

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 236 m în 2014.
Lungime: 783,72m

str. Lemnari
Lungime: 213,16m

piaţa Leonardo da Vinci

(n. 15 aprilie 1452, Vinci - d. 2
mai 1519, Amboise), a fost cel
mai de seamă reprezentant al
148

149
Renașterii italiene din perioada
de apogeu a acesteia. Spirit
universalist: pictor, sculptor,
arhitect, muzician, inginer,
inventator, anatomist, geolog,
cartograf, botanist și scriitor,
Leonardo da Vinci este
considerat adesea cel mai de
seamă geniu din întreaga istorie
a omenirii. Geniul său creator
și spiritul său inventiv și-au pus
amprenta asupra epocii, fiind
considerat arhetipul omului
renascentist, un spirit animat
de o curiozitate nemaiîntâlnită
până atunci, animat de o
imaginație fără precedent în
istorie. Leonardo da Vinci este
cunoscut în special ca pictor.
Portretul Lisei Gherardini, soția
lui Francesco del Giocondo,
cunoscut sub numele de Mona
Lisa (numele este de fapt Monna
Lisa sau La Gioconda), aflat
în colecția Muzeului Luvru
începând cu 1797, este poate cel
mai cunoscut portret realizat
vreodată etc.
Lungime: 112,52m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Letea

Este o localitate în județul Tulcea

aflată în estul Deltei Dunării,
între brațele Chilia și Sulina,
pe grindul Letea. Aparține
administrativ de comuna C.A.
Rosetti. La recensământul din
2002 avea o populație de 404
locuitori.
Lungime: 684,96m

str. Leului
Lungime: 164,56m

str. Lev Tolstoi

Lev Nikolaevici Tolstoi, cu
titlu şi grad nobiliar de conte.
Scriitor rus (1828 - 1910), este
considerat unul dintre cei mai
importanți romancieri ai lumii.
Ca şi prozator a scris printre
multe alte scrieri: “Adolescenţa”;
“Tinereţea”. A mai scris şi romane
cum ar fi: “Război şi Pace”; “Anna
Karenina”; “Învierea”; “Puterea
întunericului”; “Cazacii”; “Sonata
Kreutzer.” “Război şi Pace” de
exemplu reprezintă un roman
fluviu, foarte lung, alambicat.
Multe dintre romanele lui
Lev Nilkolaevici Tolstoi sunt
ecranizate.
Lungime: 340,40m

str. Levănţica
Lungime: 219,63m

aleea Libelului

str. Liniştei

Lungime: 140,15m

Lungime: 1155,60m

piaţa Libertăţii

aleea Lirei

Lungime: 295,80m

Lungime: 179,32m

str. Liege

str. Lisabona

(în neerlandeză Luik, germană
Lüttich, valonă Lidje) este un
oraș francofon din regiunea
Valonia din Belgia, capitala
provinciei cu același nume.
Orașul este situat pe cursul
fluviului Meuse și este cel mai
important centru economic din
Valonia. Timp de opt secole,
Liège a fost capitala unui
principat ecleziastic din cadrul
Imperiului Romano-German.
Datorită trecutului său istoric,
orașul este bogat în vechi
monumente laice și religioase,
muzee, locuri de promenadă.
Lungime: 465,24m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 143/2012)

str. Liliacului
Lungime: 370,62m

str. Liman
Lungime: 123,11m

Lisabona (port. Lisboa) este
capitala Portugaliei și are
550.000 locuitori conform
statisticilor din anul 2001. Este
plasată pe coasta de vest a țării,
la Oceanul Atlantic, unde râul
Tejo (Tagus), se varsă în ocean.
Inima orașului este „Baixa” sau
“Orașul de Jos”, zonă unde se află
Castelul São Jorge și Catedrala
Santa Maria Maior. Cel mai
vechi cartier al orașului este
Alfama, aproape de râul Tejo.
Alte monumente importante:
Mănăstirea Jerónimos, Turnul
Belém etc.
Lungime: 181,03m

str. Livezilor
Lungime: 741,35m

bd. Liviu Rebreanu

Liviu Rebreanu (n. 27 noiembrie
1885, Târlisua, Bistriţa-Năsăud
– d. 1 septembrie 1944, Valea
Mare, Argeş) a fost un prozator
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şi dramaturg român, membru
al Academiei Române. La 1
noiembrie 1908 a debutat în
presa românească: la Sibiu, în
revista Luceafărul, condusă
de O. Goga și O. Tăslăuanu,
a apărut povestirea Codrea
(Glasul inimii). În aceeași
revistă, Rebreanu a mai publicat
nuvelele “Ofilire” (15 decembrie
1908), “Răfuială” (28 ianuarie
1909) și “Nevasta” (16 iunie
1911). A început un nou jurnal de
lector (Spicuiri), aplecându-se în
mod deosebit asupra paginilor
de critică și istorie literară din
Viața românească, aparținând,
mai ales, lui Garabet Ibrăileanu.
A revenit asupra amintirilor
din copilărie, scrise la Gyula, de
data aceasta sub influența lui
Creangă. A încearcat să traducă
după o versiune germană,
romanul “Război și pace”
de Tolstoi. În traducerea lui,
revista Țara noastră a publicat
poemul “Moartea șoimanului”
de M. Gorki. Din Prislop i-a
trimis o scrisoare lui Mihail
Dragomirescu, propunându-i,
spre publicare, o povestire. A
scris nuvela “Mâna” (prima
variantă a nuvelei Ocrotitorul),
sub influența lecturilor din

Anton Pavlovici Cehov.
Lungime: 2430,44m
Dec. locală nr. 260/1990

str. Liviu Tempea

Pianist-concertist şi compozitor
din Lugoj, Banat (2.01.1860
Lugoj – 26.06.1946 Cluj).
Absolvent al Conservatorului
de Muzică şi Artă Dramatică
din Cluj. Medicina la Viena.
Compune: “Quadril ASTRA”; “La
Arme”; “Mărunţica”; “Dans din
Banat”; “Rugăciune”; “Marş”;
“Lună”; “Cântare de leagăn”;
“Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur”;
“Dansul Ielelor”; “Sub Fagi” etc.
Lungime: 259,68m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 182/2007)

str. Loichiţă Vasile

Teolog român din Banat
(1881 - 1958, născut la Jebel,
în judeţul Timiş). Profesor la
Institutul Teologic Pedagogic
din Caransebeş. Lucrări:
“Milenarismul”; “Doctrina Sf.
Ioan Damaschin despre Maica
Preacurată”.
Lungime: 159,00m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 182/2007)

str. Lorena

Lorena (franceză Lorraine,
germană Lothringen) este o
regiune administrativă situată
în nord-estul Franței, la granița
acesteia cu Belgia, Luxemburg și
Germania.
Lungime: 1351,88m

str. Louis Pasteur

Chimist, microbiologist francez
(1822 - 1895). Profesor la Dijon,
Strasbourg, Lille, Paris. Pasteur
este cucerit de acest nou
domeniu al biologiei și reușește
să izoleze germenul numit apoi
stafilococ. În următorii ani
se declanșează o adevărată
cursă între Germania și Franța
în această ramură a științei
care se va numi microbiologie.
Împreună cu colaboratorii săi,
Pasteur pune la punct un vaccin
împotriva holerei, pe care îl
aplică cu succes în1881.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 122 m în 2012-2013.
Lungime: 343,67m

str. Lt. Ovidiu Balea

Unul dintre tinerii ofiţeri glorioşi
ai României, căzut în luptele din
septembrie-decembrie 1944, în
Timişoara şi lângă Timişoara.

Lungime: 4839,43m

str. Luceafărul

Este una dintre cele mai celebre
poezii ale lui Mihai Eminescu,
începută încă în 1873, dar scrisă
și finisată de-a lungul multor ani
până la publicarea sa în aprilie
1883 în Almanahul societății
studențești România Jună din
Viena. După publicarea la Viena,
poemul a fost reluat apoi în
același an în revista Convorbiri
literare și în final în volumul
princeps intitulat „Poesii” sub
îngrijirea lui Titu Maiorescu.
Academia Recordurilor Mondiale
(World Records Academy) a
anunțat în ianuarie 2009 că
„Luceafărul” este cel mai lung
poem de dragoste.
Lungime: 132,98m

str. Lucerna

Lucerna (germană Luzern,
franceză Lucerne) este un
oraș în Elveția centrală, cu o
populație de 60.274 locuitori
(31 decembrie 2003), capitală
a cantonului Lucerna. Orașul
este situat pe malul Lacului celor
Patru Cantoane (Lacul Lucerna Vierwaldstättersee).
Lungime: 187,03m
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str. Lucian Blaga

Lucian Blaga (n. 9 mai 1895,
Lancrăm, lângă Sebeș, judeţul
Sibiu - d. 6 mai 1961, Cluj) a
fost un filozof, poet, dramaturg,
traducător, jurnalist, profesor
universitar, academician și
diplomat român. Personalitate
impunătoare și polivalentă a
culturii interbelice, Lucian Blaga
a marcat perioada respectivă
prin elemente de originalitate
compatibile cu înscrierea sa în
universalitate. Lucrări: “Poemele
luminii”; “Lauda somnului”;
“Tulburarea apelor”; “Anton
Pann”; “Fapta”; “Luntrea lui
Caron” etc.
Lungime: 182,63m
Dec. (locală) nr. 260/1990

str. Luduş

(în trecut Ludoșul de Mureș;
în maghiară Marosludas, în
trad. “Gâștele de pe Mureș”, în
germană Ludasch) este un oraș
din județul Mureș, Transilvania,
România. Ludușul este
pomenit prima dată conform
documentelor istorice în 1333.
În Evul Mediu sat românesc,
aparținând domeniului
latifundiar din Bogata. În
perioada interbelică a fost

reședința plășii Luduș din județul
Turda. Declarat oraș în anul
1960 etc.
Lungime: 102,03m

str. Ludwig Van Beethoven

Ludwig van Beethoven (n. 16
decembrie 1770, Bonn - d. 26
martie 1827, Viena) a fost un
compozitor german, recunoscut
ca unul din cei mai mari
compozitori din istoria muzicii.
Este considerat un compozitor
de tranziție între perioadele
clasică și romantică ale muzicii.
El a lăsat posterității opere
nemuritoare, printre care: 9
simfonii (a 3-a Eroica, a 5-a
a Destinului, a 6-a Pastorala,
a 9-a cu finalul Odă bucuriei
pe versuri de Friedrich von
Schiller, adoptată ca imn
oficial al Uniunii Europene); 5
concerte pentru pian și orchestră
(remarcabile al 4-lea și al 5-lea
Imperialul); Un concert pentru
vioară și orchestră; 32 Sonate
pentru pian (printre care a 8-a
Patetica, a 14-a Sonata Lunii, a
23-a Appassionata) etc.
Lungime: 222,04m

str. Ludwig Von Ybl

Banat în special în municipiul
Timişoara, în a doua parte a
secolului XIX şi prima parte a
secolului XX. Colaborează cu
arh. L. Szekely în cartierul Fabric,
pe teritoriul Bad Neptun, şi
biserica Millenium. După decizia
de defortificare a Timişoarei
din anul 1892, face un plan de
dezvoltare pentru cetate între
1893 şi 1895, unde apar tendinţe
care sunt şi actualmente valabile
în mare parte. Planul executat de
el între 1896 şi 1901, face parte
din curentul ecletic istoric etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 340 m în 2012.
Lungime: 504,38m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Lugojului

Municipiu din Banat, judeţul
Timiş, pe râul Timiş, la 125176 m altitudine, cu circa 50
mii locuitori, în anul 2000.
Menţionat în documente din
anul 1334 - Sacerdos de Lucas,
din 1376 - Castrum Lugas, din
1552 statut de civitas. Cetate
regală din sec. XIV.
Lungime: 776,30m

str. Luigi Galvani

Medic şi naturalist italian (17371798). Profesor de anatomie la
Universitatea din Bologna. A
scris: “Tratat despre forţe electrice
în mişcare musculară” etc.
Lungime: 86,92m

str. Luminiţa Boţoc

Fetiţă de 13 ani eroină la
Revoluţia din Timişoara din
decembrie 1989, ucisă de
armata comunistă în data de
17.12.1989, pe calea Sever Bocu
(fosta calea Lipovei) etc.
Lungime: 237,29m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Luncani

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 635,61m

str. Luncii
Lungime: 261,18m

str. Lunei

S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 341 m în 2013.
Lungime: 480,73m

Arhitect austriac activ în
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intr. Lungă
Lungime: 243,05m

str. Lupeni

(în germană Schylwolfsbach,
în trad. “Pârâul Lupului pe Jiu”)
este un municipiu de rang II din
județul Hunedoara, Transilvania,
România. Are o populație de
23.390 locuitori. Este al treilea
oraș ca mărime al Văii Jiului,
fiind situat în partea de vest
a depresiunii Văii Jiului, la o
altitudine de 675–725 m față
de nivelul mării, la o distanță
de 18 km față de Petroșani și
cca 110 km de Deva. Din anul
2003 orașul Lupeni are statut de
municipiu etc.

Lungime: 83,24m

str. Luţă Ioviţă

(În dicţionare apare sub numele
real de Nicolae Ioviţă). Cântăreţ,
taragotist şi clarinetist din
Banat, român (născut la data de
6.01.1883 în localitatea Dalci,
judeţul Caraş – Severin, - dec.
în anul 1954 la Timişoara ). A
cântat în foarte multe locuri
şi la diferite manifestări în
special în regiunea Banatului (la
Caransebeş, Lugoj, Timişoara,
Reşiţa etc.), la Cluj, Bucureşti,
chiar şi pe front în Italia în primul
război mondial.
Lungime: 238,86m

str. Macarie

M

1. Tipograf din Serbia (1450 1521), primele tipăriri le-a făcut
pe teritoriul român. 2. Episcop
de Roman, cronicar (1531 1548). 3. Macarie Ieromonahul
(1780 - 1836, n. Perieţi jud.
Ialomiţa). Teoretician muzical
român.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 148 m în 2013.
Lungime: 171,22m

str. Macilor
Lungime: 678,35m

str. Madona
Lungime: 243,46m

str. Madrid

Madrid este capitala Spaniei.
Construit pe ruinele unui fort
maur numit Magerit, orașul
a devenit capitală în 1561, în
timpul domniei lui Filip al II-lea
de Habsburg. Ca urmare Madrid
a devenit un oraș înfloritor, iar
astăzi este rivalizat cultural doar
de către Barcelona.

Lungime: 214,36m

str. Magnoliei

Stradă nouă
Lungime: 761,85m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 57/2004)

str. Magnoliei

Prelungire stradă
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Maior Titus Mureşan
Militar din armata română
care a căzut în bătălia de la
Timişoara şi din apropiere de
Timişoara între septembrie şi
decembrie 1944.
Lungime: 422,67m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Mangalia

Mangalia este un municipiu din
județul Constanța, Dobrogea,
România, așezat aproape de
extremitatea sudică a litoralului
românesc. Are o populație
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de 36.364 de locuitori. Orașul
Mangalia a fost declarat
municipiu în anul 1995.
Localitatea este menționată
sub numele de Pangalla
sau Pancalia în portulanele
genoveze din secolul al XIII-lea.
Forma „Mangalia” apare prima
dată în anul 1593.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 105 m în 2012; S-a
reabilitat trotuarul pe o lungime
de 380 m în 2013.
Lungime: 792,55m

str. Manole

Meșterul Manole este personajul
principal al baladei populare
Monastirea Argeșului. El este,
potrivit legendei, cel care a
proiectat și construit Mănăstirea
Curtea de Argeș, pe vremea lui
Negru Vodă. El ilustrează mitul
estetic în literatura populară,
fiind un erou excepțional,
înzestrat cu trăsături ieșite
din comun, ca orice erou de
baladă, intrat, în același timp, în
legendele neamului românesc.
Lungime: 224,86m

str. Maramureş

Veche provincie din Transilvania,
din nordul României (şi

depresiune şi judeţ). Menţionată
din anul 1199. District, comitat,
inclusă din 1543 în Principatul
Transilvania.
Lungime: 232,01m

str. Marcel Iancu

Marcel Iancu (n. 24 mai 1895,
București - d. 21 aprilie 1984,
Ein Hod, Israel) a fost un pictor,
arhitect și eseist originar din
România, stabilit ulterior
în Israel. A absolvit în 1917
Academia de Arhitectură din
Zurich. A studiat pictura cu Iosif
Iser.
Lungime: 282,91m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 143/2012)

str. Mareşal Alexandru
Averescu

Mareşal şi om politic român
(1859 – 1938, n. Ismail).
Teoretician şi cugetător militar.
Tratate: “Tactica”; “Notiţe zilnice
din război” 1916 – 1918.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 190 m în 2013; S-a
aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 690 m în 2014.
Lungime: 1439,39m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Mareşal Constantin
Prezan

(în dicţionar apare şi ca Presan).
Mareşal român (1861-1943, n.
Butimanu, jud. Dâmboviţa). Şef
al Marelui Cartier General (19161918) şi şef al Marelui Stat Major
(1918-1920).
Lungime: 1430,61m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

piaţa Mareşal Ferdinand
Foch

Mareşal francez (1851-1929).
Remarcant (bătălii: pe Marna în
anul 1914; din Artois; pe Somme
în anul 1916). Şeful Marelui
Stat Major al armatei franceze
(1917). Comandant suprem al
forţelor armate aliate în 1918.
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Margaretelor

Lungime: 237,06m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. 354/2008)

str. Marginii

Margina, comună din Banat,
judeţul Timiş situată pe cursul
de apă Bega. În anul 2000
deţinea un nr. de 2399 locuitori.

Menţionată în documente din
anul 1365. Aici găsim ruine ale
unor fortificaţii din secol XV.
Lungime: 1457,51m

str. Maria Dogaru

Publicistă şi scriitoare interbelică
română din Banat, născută Palcu
(10.04.1906, n. la Comloşu Mare
– 11.1942, la Timişoara). A scris
şi în ziare cum ar fi: “Cuvântul
satelor”; “Suflet Nou” etc.
Lungime: 341,99m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 477/2009)

str. Maria Tănase

Maria Tănase (n. 25 septembrie
1913, București - d. 22 iunie
1963, București) a fost o
interpretă de muzică populară
românească. A fost supranumită
Pasărea măiastră, Edith Piaf a
României și Regina cântecului
popular. În mai 1934 se
angajează la Teatrul „Cărăbuș”.
Pe 2 iunie debutează în revista
Cărăbuș-Express (a lui N.
Kirițescu) cu pseudonimul Mary
Atanasiu, ales de Constantin
Tănase. În același an imprimă
Mansarda (romanță de Nello
Manzatti) la casa de discuri „Lifa
Record”, aceasta fiind prima
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imprimare a artistei.
Lungime: 146,77m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Mariana Drăghicescu

Cântăreaţă de muzică populară
din Banat (18.09.1952, sat
Bogatin, comuna Cornereva –
3.04.1997, Toronto, Canada).
Absolventă a Liceului de
Filologie-Istorie şi a Şcolii
Populare de Artă.
Lungime: 288,12m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Marius Moga

Arheolog şi profesor, a fost
director al Muzeului Banatului
din Timişoara, ridicând cu mari
eforturi prestigiul muzeului
bănăţean. Efectuează în 1933
primele sondaje arheologice în
situl de la Corneşti. Descoperirile
făcute atunci ne fac să credem
că această fortificaţie datează
din Epoca Bronzului, adică din
jurul anului 1.000 înaintea erei
noastre. Săpăturile au durat
până în 1939, când a izbucnit
al doilea război mondial, iar
Marius Moga a fost detaşat pe
front. După război, din lipsă de
fonduri şi pentru că directorul

era destul de bătrân, săpăturile
nu au mai continuat.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013.
Lungime: 246,07m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 68/2003)

arhitectural Wiener Ringstrasse.
Ulterior adeptul curentului
Secession şi Jugendstill etc.
Lungime: 187,95m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 477/2009)

str. Marius Munteanu

Martin Luther (n. 10 noiembrie
1483, Eisleben, Saxonia - d.18
februarie 1546), pastor și doctor în
teologie, a fost primul reformator
protestant ale cărui reforme
au dus la nașterea Bisericii
Evanghelice-Luterane. Primele
idei ale Reformei protestante au
fost enunțate de Martin Luther
în 1517, în calitatea sa de preot
catolic și profesor de exegeză la
Universitatea din Wittenberg.
Excomunicarea sa din Biserica
Catolică a survenit în anul 1521.
Lungime: 230,93m
Disp. jud. Timis (H.C.J. nr.
23/1993)

Marius Munteanu (n. 21 august
1920, Murani, Timiș — d. 2005)
a fost un poet român în grai
bănățean. Marius Munteanu s-a
născut în localitatea bănățeană
Murani dar a locuit în Timișoara
încă din perioada gimnaziului.
A colaborat la revistele “Rînduri
bănățene”, “Fruncea”, “Orizont”
și la ziarul timișorean “Drapelul
roșu”. În cadrul șezătorilor
literare locale, s-au bucurat de
un mare succes cu recitările sale
în grai bănățan și, mai ales, cu
parodiile după poeții bănățeni:
C. Miu-Lerca, Al. Jebeleanu, N.
D. Pîrvu, Anghel Dumbrăveanu,
Grigore Popiți, Vladimir Ciocov.
Lungime: 223,19m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 354/2008)

str. Martin Gemeinhardt

Arhitect austriac (1877-1934).
Activează în stilul curentului

str. Martin Luther

str. Martir Alexandru
Choroşi

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 119,13m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Alexandru
Ferkel-Şuteu

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 250 m în 2013.
Lungime: 317,43m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Alexandru
Grama

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 262,99m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

aleea Martir Andrei Istvan

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 472,54m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

intr. Martir Angela Sava

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 226,26m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)
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intr. Martir Anton Florian

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 242,86m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Cernăianu
Lungime: 538,97m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Claudiu Vârcuş

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 333,35m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Colonel Ioan Uţă
Prefect interbelic de Severin,
membru al partidului Naţional
Român. Militar, luptător pe front
între 1943 şi 1944. Remarcabil
Combatant Anticomunist,
Antisovietic, ajunge partizan şi
conduce un grup de partizani
prin munţii din Banat, teritoriul
Teregova de la 1947 la 1949.
Prins de comunişti şi executat la
data de 8.02.1949.
Lungime: 534,72m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Conciatu (1918)

Atanasie Conciatu s-a născut
la 27 ianuarie 1885 în comuna
Tolvadia (azi Livezile, comuna
Banloc, judeţul Timiş), fiind
al patrulea copil al familiei.
Ulterior, familia s-a mutat
în Denta, judeţul Timiş.
Educat în spiritul dragostei de
libertate, luptător consecvent
pentru unirea românilor din
Transilvaniei şi Banat cu „patria
mamă”, România, în acelaşi
an – 1916, Atanasie Conciatu
a fost condamnat şi internat
de către autorităţi la Wiperd, în
comitatul Sopron. În toamna
anului 1918, Atanasie Conciatu
a fost preot în fruntaşa comună
bănăţeană Banloc. Reîntors
în Denta, în toamna anului
1918, Atanasie Conciatu a
continuat să slujească aceleaşi
nobile idealuri. Simţind pulsul
aspiraţiilor maselor populare,
în ziua de 22 octombrie/3
noiembrie 1918, notarul din
Denta, Ungér Pál, a adunat
populaţia comunei, prin baterea
tobei, spre a o determina să
voteze o declaraţie prin care
locuitorii Dentei vor să rămână
mai departe sub dualismul
austro-ungar. Înfuriaţi că se

împotriveau stăpânirii, ostaşii
unguri au trecut la arestarea
fruntaşilor mişcării româneşti
din Denta: Atanasie Conciatu,
Ştefan Avram, Nicolae Şoşdean,
Simion Trifu şi Antonie Jurca.
Aşa-zisul „consiliu de judecată”,
format în pripă din ofiţerii
batalionului, i-a condamnat
la moarte prin împuşcare pe
conducătorii ţăranilor. Sentinţa
a fost executată în timpul nopţii,
preotul Atanasie Conciatu fiind
împuşcat prin gură – amănunt
păstrat în tradiţia locală.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 385 m în 2012.
Lungime: 420,96m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Constantin
Gîrjoabă

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 234,06m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 126,31m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Constantin
Radu

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 657,18m

str. Martir Constantin
Vîlceanu

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara,
Certificat nr. 524 din 5 august
1991, al cărui loc al morţii
a fost în Calea Lipovei la
punctul de control de lângă
Unitatea Militară. Stradă nouă,
perpendiculară pe str. Gr. T.
Popa între nr. 20 şi nr. 22, în zona
Calea Sever Bocu - Grigore. T.
Popa.
Lungime: 228,78m

str. Martir Constantin
Zăbulică

str. Martir Cornel Lucuţa

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 108,24m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)
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str. Martir Cornel Popescu
(1918)
Erou martir căzut în primul
război mondial din secolul XX
(1914 - 1918).
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 631 m în 2014.
Lungime: 800,24m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Cristina Lungu

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 154,96m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Dan Carpin

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 500,85m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Dumitru
Jugănaru

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 756,10m
Disp. jud. Timiş (H.C.J.
nr. 23/1993)

intr. Martir Dumitru
Osman

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 75,79m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Elena Nicoară

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 150 m în 2013.
Lungime: 473,03m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

aleea Martir Eugen Nagy

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013;
S-a reabilitat trotuarul pe aprox.
90% din lungimea străzii în 2013.
Lungime: 375,23m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Gabriela Tako

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 232,86m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

aleea Martir Gheorghe
Cruceru

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 206,93m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

aleea Martir Gheorghe
Iosub

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 146,86m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Gheorghe Nuţu
Ioţcovici

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 122,23m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Gogu Opre

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 406,96m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Herman Sporer
Martir al revoluţiei din

decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 455,61m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

intr. Martir Ianoş Paris

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 266,91m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Ioan Buteanu

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2012.
Lungime: 182,12m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Ioan Ciordaş

(1918). Doctor I. Ciordaş
din Beiuş, fost membru PNR
şi reprezentant la Marea
Adunare de la Alba Iulia din
1918. Dr. I. Ciordaş a sprijinit
în mod constant instituţiile
reprezentative ale românilor
ardeleni, biserica şi şcoala.
Astfel, în anul 1913 Ioan Ciordaş
a călătorit prin toate satele din
părţile Beiuşului şi Ceicăi pentru
a-i convinge pe români să nu
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renunţe la şcolile confesionale
în favoarea celor comunale,
prevăzute de Legea lui Apponyi,
chiar dacă asta însemna noi
jertfe materiale pentru ţărani.
Lungime: 498,33m

str. Martir Ioan Mariuţac

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
S-a reabilitat trotuarul pe
toată lungimea străzii în 2013.
Lungime: 119,88m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Ioan Stanciu

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 520,86m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Ioan Tănase

(apare menţionat şi sub
prenumele Ion - 1949).
A făcut parte din Rezistenţa
Anticomunistă din Banat şi a
activat în special la Timişoara,
Lugoj, Caransebeş, Reşiţa, Arad.
Partizan al grupului România
Mare, unde subdivizionari erau
şi studenţi de la Facultatea de
Medicină din Timişoara.

S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2012.
Lungime: 660,22m

aleea Martir Ioan V. Avram
Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 123,53m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Ion Miron

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 469,79m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Ladislau
Csimarik

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 134,60m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Leontina Bînciu

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 335,32m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Maria Andrei

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 440,44m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Marius Ciopec

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 349,39m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Marius Nemţoc

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 150,64m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

intr. Martir Mihai Apro

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 74,50m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Miroslav
Todorov

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 273,30m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.

23/1993)

str. Martir Nicolae Lăcătuş

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 588,87m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

intr. Martir Octavian
Tintaru

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2012.
Lungime: 329,62m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Ovidiu
Munteanu

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 169,11m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

intr. Martir Petre Mutaşcu

Partizan din Banat şi combatant
anticomunist. Prins de forţele de
represiune comuniste şi judecat
în iunie 1949. Executat împreună
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cu alţi anticomunişti la
Timişoara în data de 16.07.1949.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 85,87m
Disp. jud. Timiş (H.C.J., nr.
23/1993)

str. Martir Remus Tăsală

str. Martir Petru
Domăşneanu

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 259,27m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

Comandor maior, partizan din
Banat, combatant anticomunist.
Prins de forţele de represiune
comuniste şi asasinat la
Timişoara, la data de 16.07.1949.
Lungime: 467,93m
Disp. jud. din Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Petru Haţeganu

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 242,72m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

scuar Martir Radian Belici

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 40,44m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 405,10m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Sebastian
Iordan

str. Martir Silviu Motohon

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 219 m în 2014.
Lungime: 765,38m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

intr. Martir Slobodanca
Ewinger

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 50,61m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Sorinel Leia

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 118,17m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Spiru Blănaru

Martir, membru al rezistenţei
anticomuniste din munţii
Banatului, de profesie avocat
(23.06.1919, sat Crăieşti apropiat de Tecuci, jud. Galaţi –
25.06.1949, Timişoara, Pădurea
Verde ) asasinat de securitate,
executat împreună cu Petru
Domăşneanu şi alţi luptători
anticomunişti etc.
Lungime: 141,56m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Ştefan Mariş

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 84,00m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

intr. Martir Valentin
Aparaschivei

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
Lungime: 67,46m

Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martir Vasile Balmuş

Martir al revoluţiei din
decembrie 1989 de la Timişoara.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 419 m în 2013-2014;
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 188 m în 2013-2014.
Lungime: 622,84m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Martirii de la Fântâna
Albă

Pe teritoriul Basarabiei la data
de 1.04.1941, trupe ale armatei
sovietice au ucis cu cruzime
în locul numit Fântâna Albă
un nr. de 3000 de cetâţeni
români. Basarabia care la data
respectivă aparţinea U. R. S. S.
a emis un ordin, care specifica
ca cetăţenii români dinspre
frontul cu România, pot pleca
în România de bună voie.
Acestor cetăţeni li se întinde o
cursă şi în plin câmp armata
comunistă sovietică deschide
focul cu mitralierele ucigând
familii întregi cu tot cu copii, deşi
aceştia conform ordinului aveau
arborat drapelul alb.
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Lungime: 140,88m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

calea Martirilor 1989

Nume dat fostei căi de ieşire
din Timişoara spre Giroc, aici
având loc cele mai sângeroase
lupte de la revoluţia din 1989 din
municipiul Timişoara, cu forţele
de securitate comuniste, miliţie
şi armată, în perioada 17 - 25
decembrie 1989.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 106 m în 2014.
Lungime: 2550,89m
Dec. (locală) nr. 260/1990

Hunyadi Mátyás, în latină
Matthias Corvinus, în germană
Matthias Corvinus, în croată
Matija Korvin; n. 23 februarie
1443, Cluj - d. 6 aprilie 1490,
Viena), născut Matia de
Hunedoara, cunoscut și ca
Mateiaș în cronicile Moldovei sau
Matei Corvin a fost unul dintre
cei mai mari regi ai Ungariei. A
condus Regatul Ungariei între
anii 1458-1490. A fost botezat
după Sfântul Matia, apostol, nu
după Matei Evanghelistul.
Lungime: 107,56m

str. Matei Millo

Domn al Ţarii Româneşti (1632 –
1654), din familia Craioveştilor.
Conduce politica internă de
echilibru pentru fiecare categorie
socială. Pe ascuns duce politici
antiotomane. Restaurator de
biserici.
Lungime: 452,13m

Actor, autor dramatic român
(1814-1896, n. StoiniceniPrăjescu, jud. Iaşi). Autor prima
operetă românească: “Baba
Hârca”. Scenete: “Un poet
romantic”. Comedii, vodeviluri:
“Zavistia”; “Coniţa doarme”.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 300 m în 2012.
Lungime: 790,45m

str. Matei Basarab

str. Maximilian Fremaut

str. Matei Basarab

Prelungire stradă.
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Matei Corvin

Matia Corvin (în maghiară

Maximilian Emmanuel de
Fremaut (n. 1725 - d. 1769) a fost
un inginer valon, provenind din
mica aristocrație francofonă a
Țărilor de Jos, care a executat

lucrările esențiale de gospodărire
a apelor din Banat în secolul
XVIII. În 1757, din însărcinarea
contelui Karl Kobenzl, inginerul
Maximilian Fremaut a proiectat
sistemul de regularizare a
debitelor hidrografice Timiș
- Bega, sistem construit în
perioada 1759 - 1761. O altă
lucrare a carui sistem a fost
proiectat de Maximilian Fremaut
a fost alimentarea cu apă a
orașului Timișoara. În 1778 se
realizează o instalație având o
roată hidromecanică, care punea
în mișcare două pompe cu piston.
Acestea ridicau apa dintr-un puț
executat pe malul râului Bega,
astfel încât deși provenea din râu,
apa fusese supusă unei proces
natural de filtrare, constituind o
primă treaptă de tratare a apei.
Instalația a funcționat pănă în
1849, fiind probabil avariată în
timpul asediului Timișoarei.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 43 m în 2014.
Lungime: 122,84m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Maximilien de
Robespierre

Maximilien François Marie
Isidore de Robespierre (n. 6 mai

1758 – d. 28 iulie 1794; (După
Calendarul Republican data
decesului este 10 thermidor
an II). A fost executat prin
ghilotinare în Piața Revoluției
(place de la Révolution, astăzi
place de la Concorde); cunoscut
contemporanilor săi ca
“Incoruptibilul”, este una dintre
cele mai cunoscute figuri ale
revoluției franceze. A fost unul
din discipolii lui Jean-Jacques
Rousseau.
Lungime: 47,39m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Măcin

Este un oraș în județul Tulcea,
Dobrogea, România. Are o
populație de 8.245 locuitori. În
localitatea Măcin funcționează
o parte a Administrației Parcului
Național Munții Măcinului.
Lungime: 435,97m

str. Măgura

Comună în judeţele: Bacău – cu
3684 locuitori, fosta Călugăra;
Buzău – cu 4594 locuitori, fosta
Atărnaţi; Teleorman – cu 3182
locuitori.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 300 m în 2013 şi 300
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m în 2014.
Lungime: 379,91m

str. Mărăşeşti

Este un oraș din județul Vrancea,
Moldova, România. În timpul
Primului Război Mondial, zona
orașului a fost teatrul bătăliei de
la Mărășești, una din puținele
victorii strategice ale Antantei în
anul 1917 pe Frontul de Est.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 333 m în 2012.
Lungime: 486,00m

piaţa Mărăşti

Sat din comuna Răcoasa, judeţul
Vrancea. Bătălia de la Mărăști
a fost una din principalele
bătălii desfășurate pe teritoriul
României în timpul Primului
Război Mondial. S-a desfășurat
între 22 iulie și 1 august 1917
și a fost o operațiune ofensivă
a armatei române și armatei
ruse cu scopul de a încercui și
distruge Armata a 9-a Germană.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 50 m în 2012.
Lungime: 284,81m

str. Mărgăritarilor
Lungime: 420,18m

str. Mărghitaş

Lac aflat în perimetrul urban
Anina – localitate din judeţul
Caraş–Severin.
Lungime: 524,59m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Mărginenilor

Denumire (Mărginime Sibiu)
dată pentru 2 depresiuni
(Sălişte şi Sibiu) aflate adiacent
municipiului Sibiu. Colonişti
veniţi în cartierul Ronaţ din
municipiul Timişoara (în
speţă păcurari la origine),
din Mărginimea Sibiului.
Acest teritoriu-Mărginime,
reprezintă laolaltă sate mari
ale mărginenilor - populaţie
română, proprietari de mari
turme de oi, fiind şi de mare
importanţă din punct de vedere
etnofolcloric şi etnografic etc.
Lungime: 132,06m

str. Măslinului
Lungime: 809,76m

str. Mătăsarilor
Lungime: 635,35m

str. Mătrăgunei

Lungime: 551,45m

str. Medicinei
Lungime: 138,57m

str. Mehadia

1. Depresiune aflată în regiunea
intramontană din partea de
miazăzi şi răsărit a Banatului,
actualmente situată în judeţul
Caraş-Severin pe culuarul de
ape Timiş - Cerna. Este drenată
de apele: Globu, Mehadica.
Mehadia, râul Rece, Timiş,
Cerna etc. 2. Comună din Banat
situată în judeţul Caraş - Severin.
Conform unor date statistice
rezultate din recensăminte,
deţinea un număr de 4638 de
locuitori în anul 2000. Comuna
Mehadia se află situată pe cursul
apelor de munte Mehadia şi
Apa Rece. Locuitorii din această
zonă se ocupă cu pomicultura,
albinărit, pescuit, creşterea
animalelor de carne şi lapte,
mai puţin agricultura. Există
exploatări de lignit şi gresie, de
prelucrare a lemnului. În aceste
locuri există încă din antichitate
un castru roman din secolul II A.
D. Cetate din secol XIII A. D. etc.
Lungime: 338,90m

str. Melodiei
Lungime: 386,36m

str. Melodiei

Prelungire stradă –
(H.C.L. 150/2001)

str. Memorandului

(În Dicţionare apare sub forma
de Memorandum din 1892).
Document făcut de fruntaşii
Partidului Naţional Român, din
Transilvania în care se denunţă
asuprirea naţională a românilor
din Transilvania (Crişana, Banat,
Maramureş, Oaş, Lăpuş, şi
Transilvania) de către regimul
antinaţional-budapestan.
Reprezentanţi cum ar fi: Ion
Raţiu; George Pop de Băseşti;
Vasile Lucaciu; Iuliu Coroianu;
Eugen Brote; Septimiu Albini etc.
Lungime: 1217,95m

intr. Meseriaşilor
Lungime: 146,77m

str. Mesteacănului
Lungime: 354,96m

str. Meziad

Grotă situată în partea de apus
a Munţilor Apuseni pe versantul
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de Sud al Munţilor Pădurea
Craiului. Această grotă conţine 3
niveluri. Lungimea galeriilor este
de circa 5 Km. Obiectiv turistic.
Lungime: 207,10m

str. Michelangelo

Michelangelo Buonarroti (n. 6
martie 1475, Caprese, Provincia
Arezzo - d. 18 februarie 1564,
Roma) a fost, alături de Leonardo
da Vinci, cel mai important artist
în perioada de vârf a Renașterii
italiene. Geniul său universal
este deopotrivă oglindit de
pictură, desen, sculptură și
arhitectură. A scris și poezii,
în special în genul sonetului și
madrigalului. Sculpturi: “Pieta”;
“Pieta Rondanini” etc. Picturi:
bolta Capelei Sixtine etc. Poezii:
“Rime” etc.
Lungime: 466,53m

str. Micşunelelor
Lungime: 170,14m

intr. Mierlei
Lungime: 93,18m

intr. Mihai Bănărescu

Petre Mihai Bănărescu (n. 15
septembrie 1921, Craiova,

județul Dolj - d. 12 mai 2009,
București) a fost un zoolog și
biogeograf român, specializat
în ihtiologie, membru
corespondent al Academiei
Române din anul 1991 și
membru titular din anul 2000.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2012.
Lungime: 79,03m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

bd. Mihai Eminescu

Mihai Eminescu (născut Mihail
Eminovici) (n. 15 ianuarie
1850, Botoșani - d. 15 iunie
1889, București) a fost un poet,
prozator și jurnalist român,
socotit de cititorii români și de
critica literară postumă drept cea
mai importantă voce poetică din
literatura română. Receptiv la
romantismele europene de secol
XVIII și XIX, și-a asimilat viziunile
poetice occidentale, creația sa
aparținând unui romantism
literar relativ întârziat. Eminescu
a fost activ în societatea politicoliterară “Junimea”, și a lucrat
ca redactor la “Timpul”, ziarul
oficial al Partidului Conservator.
A publicat primul său poem
la vârsta de 16 ani, iar la 19
ani a plecat să studieze la

Viena. Manuscrisele poetului
Mihai Eminescu, 46 de volume,
aproximativ 14.000 de file, au fost
dăruite Academiei Române de
Titu Maiorescu, în ședinta din 25
ianuarie 1902.
Lungime: 1144,26m
Decizie a Consiliului Judeţului nr.
260/1990

bd. Mihai Viteazu

Mihai Viteazul sau Mihai Bravu
(n. 1558, Târgul de Floci - d.
9 august 1601, Turda) a fost
bănișor de Strehaia, stolnic
domnesc și ban al Craiovei,
apoi Domn al Țării Românești
și, pentru o perioadă în 1600,
conducător de facto al tuturor
celor trei țări medievale care
formează România de astăzi:
Țara Românească, Transilvania
și Moldova. În mai 1600, Mihai
Viteazul îl alungă de pe tronul
Moldovei pe Ieremia Movilă,
învingându-l la Bacău, și
realizează astfel, prima unire
a țărilor române. Titulatura
folosită de voievod (într-un
document din 6 iulie 1600) era:
“Domn al Țării Românești și
Ardealului și al țării Moldovei”.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 275 m în 2013.

Lungime: 773,63m

str. Mihail Ivanovici Glinka
Compozitor rus (1804-1857),
creator al operei clasice
ruse (Ivan Susanin, Ruslan şi
Ludmila). Uverturi spaniole:
“O noapte la Madrid”; “Jota
aragoneză”. Lucrări simfonice:
“Kamarinskaia”.
Lungime: 331,48m

str. Mihail Jora

(n. 2 august 1891, Roman, Neamț
- d. 10 mai 1971, București) a
fost un compozitor și dirijor
român, membru titular (1955)
al Academiei Române. A fost
profesor și Rector al Academiei
Regale de Muzică din București.
Și-a făcut studiile la Leipzig și la
Paris. Ca profesor de compoziție
la Conservatorul din București,
a educat o întreagă pleiadă
de compozitori. Creația sa
cuprinde balete (printre care
„Curtea veche”, „La piață”, „Când
strugurii se coc” și „Întoarcerea
din adâncuri”), suita simfonică
„Priveliști moldovenești” , poemul
simfonic „Poveste indică”,
„Burlesca” pentru orchestră,
„Simfonia în do”, „Balada pentru
bariton și orchestră”, lucrări de
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muzică de cameră (printre care
„Cvartetul de coarde”) ș.a.
Lungime: 90,26m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Mihail Kogălniceanu

Mihail Kogălniceanu (n. 6
septembrie 1817 - d. 1 iulie 1891)
a fost un om politic de orientare
liberală, avocat,istoric și publicist
român originar din Moldova,
care a devenit Prim-ministru
al României la 11 octombrie
1863, după Unirea din 1859 a
Principatelor Dunărene în timpul
domniei lui Alexandru Ioan Cuza,
și mai târziu a servit ca ministru
al Afacerilor Externe sub domnia
lui Carol I. A fost de mai multe
ori ministru de interne în timpul
domniilor lui Cuza și Carol. A
fost unul dintre cei mai influenți
intelectuali români ai generației
sale (situându-se pe curentul
moderat al liberalismului). Fiind
un liberal moderat, și-a început
cariera politică în calitate de
colaborator al prințului Mihail. A
scris Letopiseţele Ţării Moldovei.
Lungime: 715,72m

str. Mihail Sadoveanu

Mihail Sadoveanu (n. 5 noiembrie

1880, Pașcani - d. 19 octombrie
1961, Vânători-Neamț) a fost
un scriitor, povestitor, nuvelist,
romancier, academician și om
politic român. Este considerat unul
dintre cei mai importanți prozatori
români din prima jumătate a
secolului al XX-lea. Opera sa
se poate grupa în câteva faze
care corespund unor direcții sau
curente literare dominante într-o
anumită epocă: o primă etapă
sămănătoristă, cea de început,
a primelor încercări, nuvele
și povestiri, o a doua miticosimbolică, din perioada interbelică
(reflectată în romane precum
Creanga de aur sau Divanul
persian), precum și o ultimă fază
care corespunde realismului
socialist, în acord cu perioada
socialist-comunistă la care
Sadoveanu va adera ideologic.
Romane şi alte scrieri: “Fraţii Jderi”;
“Baltagul”; “Valea Frumoasei”;
“Hanu Ancuţei”; “Creanga de aur”;
“Ochi de urs” etc.
Lungime: 262,79m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 68/2003)

str. Milano

Centru administrativ al regiunii
Lombardia. Deţinea 1.3 milioane

locuitori, în anul 1997. Centru
industrial, financiar, artistic şi
cultural etc. Constituit în sec.
V . i. H. Intrat sub dominaţie
romană în 196 i. H. cu numele
Mediolanum etc.
Lungime: 310,48m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Milcov

1. Curs de apă care a format
frontiera dintre Moldova şi Ţara
Românească până la Uniunea
Principatelor, cu o lungime de 68
de km. 2. Comună în judeţul Olt,
cu 3047 locuitori (în anul 2000).
3. Comună în judeţul Vrancea pe
Milcov, cu 9659 locuitori.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2012.
Lungime: 195,08m

str. Mile Cărpenişan

(n. 23 august 1975 – d. 22
martie 2010) a fost jurnalist
de război, corespondent din
Yugoslavia, Irak şi zonele
afectate de tsunami-ul asiatic,
care a debutat în presa scrisă,
apoi a fost corespondent mai
bine de 10 ani al posturilor de
televiziune Antena 1 şi Antena
3. Stradă nouă, perpendiculară

pe str. Ovidiu Cotruş, situată
la nord de aceasta, alăturată
la est Staţiei de Sortare a S.C.
RETIM Ecologic Service S.A., în
zona Calea Şagului – Str. Ovidiu
Cotruş – CET sud.
Lungime: 371,78m

str. Miloş Crnjanski

Miloš Crnjanski (1893 – 1977)
Considerat a fi cel mai important
reprezentant al modernismului
sârb, el s-a şcolit la Timişoara.
După terminarea Facultăţii de
Filosofie de la Belgrad, a lucrat ca
profesor la Pančevo şi Belgrad,
unde a predat istoria şi limba
sârbă. Dar, în paralel, a avut o
intensă activitate publicistică,
colaborând la “Vreme”, “Politika”,
“Naša krila”, “Jadranska straža”.
Va înfiinţa săptămânalul
“Ideje”, revistă pentru literatură,
probleme politice şi sociale,
considerată ulterior a fi de
orientare profascistă, însă la care
a colaborat şi viitorul laureat
sârb al premiului Nobel pentru
literatură, Ivo Andrić. În 1936,
va pleca la Berlin, în calitate
de corespondent de presă, iar
în 1938, la Roma, în aceeaşi
postură.
Lungime: 382,07m
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Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

Lungime: 209,26m

str. Minerva

Miorița este un poem folcloric
românesc, răspândit în peste
1500 de variante în toate regiunile
României. Este o creație populară
specific românească, nefiind
cunoscută la alte popoare.
Cântecul a fost zămislit în
Transilvania, având la bază un rit
de inițiere și interpretat sub formă
de colindă, în timpul sărbătorilor
de iarnă. S-a transformat în
baladă (în regiunile din sudul și
estul țării), în această versiune
fiind socotit un text literar
desăvârșit din punct de vedere
compozițional și stilistic.
Lungime: 240,80m

Minerva este numele roman
al zeiței numite de greci Pallas
Athena. Aceasta era zeița
înțelepciunii și a războiului
drept (spre deosebire de Ares,
zeul războiului nedrept și al
violenței). S-a născut din capul
lui Jupiter/Zeus după ce mama
ei a fost înghițită de către
acesta și a ales să rămână pe
veci fecioară. Este de asemenea
zeița artelor și a meșteșugurilor
patronând deopotrivă
mobilitatea minții, era pentru
romani și inventatoarea
construcțiilor navale.
Lungime: 82,58m

aleea Miniş

1. Afluent pe partea dreaptă
al Nerei, vine din Munţii Anina,
curs de apă ce se găseşte în
Banat, în judeţul Caraş-Severin,
depresiunea Almaş etc. 2. Sat
aflat în Transilvania, în judeţul
Arad, aparţine de comuna
Ghioroc. Menţionat documentar
în anul 1302. În anul 2002
deţinea 719 locuitori. Renumit
pentru diverse sortimente de vin.

str. Mioriţa

str. Mircea cel Bătrân

Mircea cel Bătrân (n. 1355 - d.
31 ianuarie 1418) a fost Domn
al Țării Românești între 23
septembrie 1386 - noiembrie
1394 (sau mai 1395) și între
ianuarie 1397 - 31 ianuarie 1418.
A fost fiul lui Radu I și fratele
lui Dan I pe care l-a urmat la
tron după moartea acestuia, la
23 septembrie 1386. În actele
oficiale apare ca „În Hristos
Dumnezeu, binecredinciosul

și de Hristos iubitorul și
singur stăpânitorul, Io Mircea
mare voievod și domn...”. În
istoriografia română apare și
sub numele Mircea cel Mare.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 2196,49m

piaţa Mircea Eliade

Mircea Eliade (n. 13 martie 1907,
București - d. 22 aprilie 1986,
Chicago), a fost istoric al religiilor,
scriitor de ficțiune, filozof și
profesor român la Universitatea
din Chicago. Filozof și istoric al
religiilor, Eliade a fost profesor
la Universitatea din Chicago
din 1957, titular al catedrei de
istoria religiilor Sewell L. Avery
din 1962, naturalizat cetățean
american în 1966, onorat cu
titlul de Distinguished Service
Professor. Autor a 30 de volume
științifice, opere literare și eseuri
filozofice traduse în 18 limbi și a
circa 1200 de articole și recenzii
cu o tematică extrem de variată,
foarte bine documentate. Opera
completă a lui Mircea Eliade ar
ocupa peste 80 de volume, fără a
lua în calcul jurnalele sale intime
și manuscrisele inedite.

Lungime: 18,73m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Mircea Hoinic

Mircea Hoinic (n. 11 septembrie
1910, Cernăuți - d. 19 martie
1986, Timișoara) a fost un
compozitor, dirijor de cor și
profesor de muzică român. A
luptat în cel de-al doilea război
mondial, fiind rănit pe frontul
din Rusia. După război, a devenit
profesor de Teoria muzicii și
Solfegiu la Conservatorul de
Muzică din Timișoara (1946).
Lungime: 170,89m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Mircea Popa

Compozitor, dirijor, pianist şi
pedagog român din Banat,
(Născut la Kovin, Banat, Serbia 1915–1975 ) etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2012.
Lungime: 124,67m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Miresei

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
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carosabil în 2013.
Lungime: 262,68m

str. Miron Costin

(30 martie 1633- 1691) a fost un
cronicar român din Moldova,
unul dintre primii scriitori și
istoriografi din literatura română.
Viața Lumii - este prima sa operă
originală, un poem filozofic pe
tema fortuna labilis. Opera pune
în circulație mai multe motive:
timpul trecător și ireversibil,
viața ca vis, amintirea, soarta
nedreaptă. Erudit, cunoscător de
limbi străine și conștient de rolul
culturii în evoluția statelor, Costin
a trecut în eternitate lăsând
posterității o operă valoroasă
atât din perspectivă istorică,
documentară, cât și din punct de
vedere literar.
S-a reabilitat trotuarul pe toată
lungimea străzii în 2012.
Lungime: 153,81m

piaţa Mitropolit Alexandru
Sterca – Suluţiu
Alexandru Sterca-Șuluțiu,
cunoscut și ca Alexandru
Sterca-Șuluțiu de Cărpiniș (n.
15 februarie 1794, Abrud - d. 7
septembrie 1867, Blaj) a fost un
mitropolit al Bisericii Române

Unite cu Roma, fratele tribunului
pașoptist Ioan Sterca-Șuluțiu.
În timpul păstoririi sale Eparhia
de Alba-Iulia și Făgăraș (cu
sediul în Blaj) a fost scoasă de
sub jurisdicția arhiepiscopiei
romano-catolice de Strigoniu și
a devenit provincie ecleziastică
de sine stătătoare, cu Episcopia
de Oradea Mare, Episcopia de
Gherla și Episcopia de Lugoj ca
sufragane (subordonate).
Lungime: 304,25m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Mitropolit dr. Vasile
Lăzărescu

A fost şi arhiepiscop român
ortodox de Banat, anterior lui
Nicolae Corneanu (1.01.1894,
Jadani, astăzi Corneşti, jud.
Timiş – 21.02.1969, mănăstirea
Cernica, închis de comunişti).
Multe scrieri şi articole printre
care: “Cultul inimii lui Isus la
romano – catolici” etc.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2012.
Lungime: 161,01m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 166/2005)

str. Mitropolit Varlaam

Varlaam (n. 1580, 1585? - d. 18
august 1657) a fost Mitropolit al
Moldovei (1632 - 1653) în timpul
domniei lui Vasile Lupu, scriitor
și om de cultură. A scris: “Carte
românească de învăţătură”
etc. Militant pentru Ortodoxie.
Diplomat pentru Ucraina şi Ţara
Românească.
Lungime: 367,37m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Mogoşoaia

1. Lac antropic pe valea
Colentina, 103 ha, 40 asanate.
2. Comună din judeţul Ilfov pe
stânga lacului omonim, cu 4827
locuitori, în anul 2000. Aici se
află un palat domnesc.
Lungime: 120,74m

str. Moise Doboşan

Delegat român la Adunarea
de la Alba Iulia, din anul 1918.
Primar de Mehala, Circa V
Timişoara etc.
Lungime: 1885,34m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Moise Nicoară

Moise Nicoară (n. 30 noiembrie

1784, Giula, Regatul Ungariei,
Imperiul Habsburgic - d. 10
octombrie 1861, București,
Principatele Române) a fost
un jurist, profesor, traducător,
scriitor și un patriot român,
luptător pentru drepturile
românilor din Banat și Crișana.
Lungime: 425,07m

str. Moldovei

1. Regiunea denumită Moldova
în nord-estul României moderne,
cuprinde teritoriul fostului
principat al Moldovei rămas
după pierderea în 1775 a regiunii
din nord-vest numită de atunci
încoace Bucovina, anexată
de imperiul austriac și astăzi
împărțită între România (județul
Suceava) și Ucraina (regiunea
Cernăuți); în 1812 a jumătății de
răsărit din Principat, numită de
atunci Basarabia, anexată de
Imperiul Rus și astăzi împărțită
între Republica Moldova (partea
din dreapta Nistrului) și Ucraina
(regiunea Cernăuți și Bugeacul
din regiunea Odesa). Județele
Cahul, Izmail și Bolgrad au
revenit în 1856 la Moldova, însă
au fost din nou anexate de Rusia
în 1878 și integrate Basarabiei;
în 1940 a ţinutului Herței,
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ocupat de trupele sovietice în
urma ultimatumului sovietic
din iunie 1940 (deși Herța
nu era revendicată în textul
acestui ultimatum) și astăzi
situat în Ucraina (regiunea
Cernăuți). Populația se ridica
la recensământul din 2011 la
4,284,062 locuitori domiciliați
în județele regiunii, fiind astfel
regiunea țării cu cea mai mare
populație. Suprafața este de
35,806 km². 2. Republică, stat
în S-V Europei, situat la Est de
România, între Prut şi Nistru.
Lungime: 454,25m

str. Molidului

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 80 m în 2013.
Lungime: 436,81m

splaiul Morarilor
Lungime: 103,03m

calea Moşniţei

Comuna Moşniţa Nouă situată
în Banat, în judeţul Timiş. Deţine
în componenţă 2 sate şi anume
Moşniţa Veche şi Urseni. Situată
pe dreapta cursului de apă Timiş.
Vecină cu municipiul Timişoara
are conform cu date statistice
rezultate din recensăminte recente

circa 3840 loc. (în anul 2000).
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 530 m în 2013.
Lungime: 1357,84m

str. Moţilor

Denumire dată locuitorilor
din regiunea etnogeografică
din România situată în Munții
Apuseni, pe bazinul superior ale
râurilor Arieș și Crișul Alb. Cuprinde
porțiuni din actualele județe Alba,
Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara. O
porțiune din regiune este parte
a Parcului Natural Apuseni.
Trăiesc în sate împrăștiate la
altitudini de peste 1.400 m, mai
înalte decât orice alte așezări
permanente din România. Țara
Moților începe tradițional la
Bistra, înainte de Câmpeni, numit
mai demult Topani de către moți
sau Topesdorf de către austrieci,
considerată tradițional capitala
moților, iar satele de pe râul Arieș,
spre Turda (Lupșa, Sălciua etc.)
sunt locuite de mocani. Moții mai
sunt cunoscuți și sub numele de
topi (în germană ‘Die Zopfen’).
În trecut a existat și o regiune
administrativă cu numele de Arieș.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 111 m în 2013.
Lungime: 133,97m

str. Muncii
Lungime: 434,04m

str. Muncitorilor
Lungime: 510,63m

str. Muntele Mic

Masiv montan din Banat,
judeţul Caraş – Severin, în Munţii
Carpaţii Meridionali, cu altitudine
maximă de 1802m. Se află în
regiunea Banatului. Staţiune
climaterică, de 1525 m altitudine
pe versantul de Sud din acest
masiv cu nume omonim, aflat la
distanţa de 74 km. Est–Nord–Est
de municipiul Reşiţa, capitala
judeţului Caraş- Severin.
Lungime: 112,45m

str. Munteniei

Denumire convenţională a
părţii de est a Ţării Româneşti,
situată între Carpaţi în partea
septentrională de nord şi Dunăre
în partea de sud, la răsărit de

râul Olt, până la râul Milcov, care
desparte Moldova de Muntenia.
Lungime: 676,61m

intr. Munţilor

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 120 m în 2012; S-a
reabilitat trotuarul pe o lungime
de 300 m în 2012.
Lungime: 454,52m

str. Mureş

Curs de apă care izvorăşte din
masivul Hăşmaşu Mare şi se
varsă în râul Tisa (în Ungaria,
la Szeged), după un parcurs de
circa 803 de Km, din care 761
de km îi parcurge pe teritoriul
României.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 3609,47m

aleea Muzicii
Lungime: 532,45m
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str. Napoli

N

Napoli este cel mai mare oraș
din Italia de sud și al treilea
oraș din Italia. Este una dintre
capitalele regionale și are o
populație de aproape un milion
de locuitori, iar împreună cu zona
metropolitană strânge între 3
și 4,4 milioane de locuitori. Este
reședința regiunii Campania
și a provinciei Napoli și centrul
economic și cultural important
din sudul Italiei. Se află la mijlocul
distanței dintre Vezuviu și zona
vulcanică Campi Flegrei.
Lungime: 589,48m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Neajlov

Afluent pe dreapta al Argeşului,
la Gostinari; 150 Km. Izvorăşte
din Câmpia Piteştiului.
Afluenţi principali: Călniştea,
Dâmbovnic, Lifovăţ, Holboca.
Lungime: 982,42m

str. Nedelcu Zugrav

Pictor de biserici din Banat din

Caraş. În 1735 a pictat biserica
din Lipova. A activat şi la Calnic
tot în judeţul Caraş-Severin etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2014.
Lungime: 196,04m

intr. Neptun

1. (În mitologia greacă) Zeul
tuturor apelor, unul dintre cei
mai vechi zei ai acestei mitologii.
2. A 8-a planetă din Sistemul
nostru Solar. 3. Staţiune
climaterică situată la 6 Km nord
de Mangalia, de care aparţine
administrativ.
Lungime: 243,09m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Nera

Râu, afluent pe stânga al
Dunării; 125 km lungime.
Izvorăşte din M-ții Semenicului
și drenează depresiunea
Bozovici (Almăjului); la ieșirea
din depresiune, formează chei
epigenetice (18 km lungime)
în depozitele calcaroase ale
Munților Locvei și Semenicului

pe care-i separă. Afluenţi: Prigor,
Rudăria, Miniș, Beiu. În zona
cheilor Nerei se află rezervația
complexă Cheile Nerei-Beușnița
(3.368 ha), în cadrul căreia se
dezvoltă numeroase specii
de plante termofile ca liliacul
sălbatic etc.
Lungime: 514,94m

str. Niccolo Paganini

Niccolò Paganini (n. Genova,
27 octombrie 1782 - d. Nisa, 27
mai 1840) a fost un violonist,
violist, chitarist și compozitor
italian. Este unul din cei mai
faimoși virtuozi ai viorii și
este considerat unul dintre cei
mai mari violoniști din toate
timpurile, având o intonație și
o tehnică inovativă perfecte.
Nicolo Paganini - Concert nr. 4 în
Re Minor (Folosit în meloterapie
pentru relaxare) și cele 24
Capricii - acestea reprezentând o
mare realizare a sa.
Lungime: 438,07m

str. Nichita Stănescu

(n. Nichita Hristea Stănescu, 31
martie 1933, Ploiești, județul
Prahova — d. 13 decembrie
1983 în Spitalul Fundeni din
București) a fost un poet, scriitor

și eseist român, ales postmortem membru al Academiei
Române. Considerat atât de
critica literară cât și de publicul
larg drept unul dintre cei mai
de seamă scriitori pe care i-a
avut limba română, pe care el
însuși o denumea „dumnezeiesc
de frumoasă”, Nichita Stănescu
aparține temporal, structural și
formal, poeziei moderniste sau
neo-modernismului românesc
din anii 1960-1970. Nichita
Stănescu a fost considerat
de unii critici literari, precum
Alexandru Condeescu și
Eugen Simion, un poet de o
amplitudine, profunzime și
intensitate remarcabile, făcând
parte din categoria foarte rară a
inventatorilor lingvistici și poetici.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 117 m în 2013.
Lungime: 124,91m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 57/2004)

str. Nicolae Andreescu

(N. Ladmiss Andreescu). Prozator
şi eseist n. 4.02.1907 la Râmnicu
Vâlcea. A scris: “Semne şi mituri”
(apare la Mediaş în 1937); “În
ţara cerului” (1939); “Zburăm
spre răsărit” (1942).
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Lungime: 1049,01m

piaţa Nicolae Bălcescu

(n. 29 iunie 1819, București
— d. 29 noiembrie 1852,
Palermo) a fost un istoric,
scriitor și revoluționar român.
Alături de fratele său mai mic,
Barbu Bălcescu, a participat la
Revoluția din 1848. Studiază la
Colegiul Sfântul Sava, începând
cu 1832, fiind pasionat de
istorie, avându-l coleg pe Ion
Ghica, iar ca profesori, între
alții, pe Ion Heliade Rădulescu.
La 19 ani intră în armată, iar
în 1840 participă, alături de
Eftimie Murgu, Marin Serghiescu
Naționalul, la conspirația
Filipescu, care este descoperită,
și este închis la Mănăstirea
Mărgineni, unde a rămas doi
ani, până la 21 februarie 1843,
la plecarea domnitorului Ghica
și venirea lui Bibescu. Scrieri:
“Românii supt Mihai-Voievod
Viteazul”; “Question economique
des Principautes Danubiennes”.
S-a modernizat intersecţia în
2013; s-a aşternut covor asfaltic,
s-a reabilitat trotuarul, s-au
amenajat piste pentru ciclişti.
Lungime: 86,42m

aleea Nicolae Boboc

(n. 26 septembrie 1920,
Ilia, Hunedoara — d. 8
august 1999, Timișoara), ca
dirijor și compozitor, a fost
o personalitate muzicală
marcantă pentru Filarmonica
din Arad, Filarmonica și Opera
din Timișoara etc.
Lungime: 78,99m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Nicolae D. Cocea

Scriitor, publicist român, editor
de ziare şi reviste, pamfletar
(1880-1949, născut Bârlad).
Romane sociale satirice: “Vinul
de viaţă lungă”; “Fecior de
slugă”; “Nea Nae”.
Lungime: 1072,56m

str. Nicolae Filimon

(n. 6 septembrie 1819, București
- d. 19 martie 1865) a fost un
prozator român, faimos pentru
că l-a creat pe Dinu Păturică,
eroul primului roman realist
românesc, un arivist din stirpea
lui Julien Sorel. De asemenea,
autor de nuvele romantice și
realist-satirice și primul critic
muzical român. Cea mai
importantă operă a sa este
romanul Ciocoii vechi și noi,

apărută în 1863.
Lungime: 386,30m

str. Nicolae Ghimboaşe

(zis şi Micluţ). Luptător împotriva
comunismului, după 1944, face
parte din Rezistenţa Bănăţeană
de luptă antitotalitarism
şi antisovietică impusă de
comunişti, membru PNŢ. Asasinat
fără judecată în 1949 etc.
Lungime: 188,79m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 498/2006)

str. Nicolae Grivu

Publicist şi profesor timişorean
din Banat (publică cu Doru
Imbroane la Noua Generaţie).
Anticomunist şi liberal. Legături
cu Rezistenţa din Banat şi
Crişana, anticomunistă etc.
Lungime: 262,55m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
5/2000)

str. Nicolae Ilieşu

(d. Ilieşiu). (26.09.1890
Ţebea-5.05.1963 Timişoara).
Profesor de drept la Timişoara
A predat geografie şi istorie la
C. D. Loga. Studii la Brad, Cluj
etc. Lucrare scrisă: “Timişoara,
monografia istorică” etc.

Lungime: 641,18m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Nicolae Iorga

Nicolae Iorga (născut Nicu
N. Iorga, n. 17 ianuarie 1871,
Botoșani, d. 27 noiembrie
1940, Strejnic, județul Prahova)
a fost un istoric, critic literar,
documentarist, dramaturg,
poet, enciclopedist, memorialist,
ministru, parlamentar, primministru, profesor universitar
și academician român. Este
cunoscut în lume ca medievist,
bizantinist, romanist, slavist,
istoric al artelor și filozof al
istoriei. După cum a afirmat
George Călinescu, Iorga a
jucat în cultura românească, în
primele decenii ale secolului XX,
„rolul lui Voltaire”. Opere: “Istoria
românilor”; “Oameni care au
fost”; “Istoria armatei române”.
Lungime: 118,43m

str. Nicolae Ivan

Nicolae Ivan (n. 17 mai 1855,
Aciliu, Sibiu - d. 3 februarie 1936,
Cluj) a fost un episcop român,
membru de onoare (1934)
al Academiei Române. A fost
primul episcop al Episcopiei
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Vadului, Feleacului și Clujului, pe
care a condus-o din 1921 până
la sfârșitul vieții.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 190 m în 2014.
Lungime: 317,99m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 150/2001)

str. Nicolae Labiş

Nicolae Labiș (n. 2 decembrie
1935, Poiana Mărului, comuna
Mălini, județul Suceava, atunci
în județul Baia - d. 22 decembrie
1956, București) a fost un poet
român. Criticul Eugen Simion
l-a supranumit „buzduganul”
generației șaizeciste. În 19551956, Labiș a scris opere
lirice. Multe dintre ele, deși
publicate în reviste, nu a făcut
parte din primul său volum,
“Primele iubiri”, care a apărut
cu întârziere în toamna anului
1956. (La scurt timp înainte de
aceasta, el a publicat o lucrare
pentru copii, “Puiul de Cerb”).
Unele dintre aceste poezii au
rămas în manuscris, fiind, în
cele din urmă, publicate postum
după 1962. Poemul său cel mai
celebru, “Moartea Căprioarei”,
apare în Viața Românească în
1955.

Lungime: 199,30m

str. Nicolae Leonard

Nicolae Leonard sau Nae
Leonard (n. 13 decembrie
1886, Bădălan, Galați - d. 24
decembrie 1928, Câmpulung)
– tenor român. Supranumit
“Prințul operetei”. Fiul
mecanicului de locomotivă
gălățean Constantin Nae și
al Carolinei Schäffer, soția
maistrului său. La Galați există
Teatrul Muzical Nae Leonard.
Interpret în rolul principal din:
“Pericola”; “Mascota”; “Liliacul”;
“Văduva veselă”; “Contesa
Maritza”; “Baiadera”.
Lungime: 470,47m

str. Nicolae Stoica
de Haţeg

Nicolae Stoica de Haţeg (n.
23/24 februarie 1751, Mehadia,
Caraş-Severin – d. 6 ianuarie
1833, Mehadia), istoric şi
cronicar bănăţean. Ca urmare
a faptelor sale merituoase
din timpul războiului, în 1792
este numit director al şcolilor
neunite din regimentul valahoilir (110 sate) şi administrator
al protopopiatului Mehadiei.
Are însă o misiune deosebit

de grea, întrucât războiul
făcuse ravagii în această
zonă. Bun organizator, el are
meritul de a repune pe picioare
viaţa religioasă, culturală şi
economică din zona lui de
competenţă. A scris: Cântece
(colinde, poezi): “Scurtă
istorie pentru Banat” (1815);
“Cronica de Banat” (18261827, document de mare mare
importanţă); “Cronica Mehadia”
şi “Băni Herculane” (1927) etc.
Lungime: 1157,99m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Nicolae Table

Primar al Timişoarei, 11.01.1938
– 17.02.1938 etc.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2012.
Lungime: 187,23m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 57/2002)

str. Nicolae Tincu Velea

Nicolae Tincu-Velea (n. 1
noiembrie 1814, Ticvaniu Mare,
judeţul Caraş-Severin - d. 16
octombrie 1867, Vârşeţ, Serbia),

teolog, preot, primul protopop
român al Vârşeţului, istoric
şi autor al “Istoriei bisericeşti
politico-naţionale”, lucrare
de referinţă pentru istoria
românilor bănăţeni.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 56 m în 2013.
Lungime: 365,72m

splaiul Nicolae Titulescu

Nicolae Titulescu (n. 4 martie
1882, Craiova - d. 17 martie
1941, Cannes, Franţa) a fost un
diplomat, profesor universitar,
jurist şi om politic. A fost singurul
român care a ajuns preşedinte al
Ligii Naţiunilor (predecesoare a
ONU) şi singurul preşedinte care
s-a bucurat de două mandate.
Personalitate marcantă în
domeniul diplomaţiei, a avut
un rol esenţial în recunoaşterea
unităţii naţionale a României în
opinia publică internaţională.
Este creditat cu introducerea ideii
de “spiritualizare a frontierelor”,
care presupune o apropiere
transnaţională bazată pe valorile
spirituale şi culturale.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la carosabil
în 2013; S-a reabilitat trotuarul pe
o lungime de 1600 m în 2012.
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Lungime: 3447,49m

str. Nicolae Ursu

Compozitor, folclorist şi
muzicolog din Banat (n.
4.06.1905 sat Şanoviţa,
comuna Ghizela, jud. Timiş - d.
10.02.1969 ). Şcoala primară o
face la Ghizela unde cântă în
cadrul bisericii cu prof. Gustav
Dietel. Liceul îl termină la Lugoj
coleg cu alt mare bănăţean şi
anume Aurel Peteanu. Profesor
la Liceul Ion Vidu. Cu retribuţia
de profesor cumpără 1 flaut.
Student la Drept şi Conservator Cluj. La 24 ani revine la Şanovita
cu 2 diplome universitare.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 300,95m

str. Nicolai Alekseevici
Nekrasov

Nikolai Alekseevici Nekrasov,
(10 decembrie - stil vechi 28
noembrie - 1821 - d. 8 ianuarie
1878 - stil vechi 28 decembrie
1877) a fost un poet rus,
scriitor, critic şi editor, a cărui
poezii profunde şi pline de
compasiune despre ţăranul rus
a câştigat admiraţia lui Fyodor

Dostoyevsky şi l-a făcut erou în
cercurile liberale şi radicale ale
intelectualităţii ruse, aşa cum a
fost descris de Vissarion Belinsky
şi Nikolay Chernyshevsky. A avut
de asemenea succes şi ca editor
al mai multor reviste literare
printre care şi Sovremennik.
Lungime: 212,07m

str. Nicolaus Copernic

Nicolaus Copernic (germ.
Nikolaus Kopernikus, pol.
Mikołaj Kopernik) (n. 19
februarie 1473, în orașul liber
hanseatic Toruń, aflat azi
în Polonia - d. 24 mai 1543,
Frauenburg, astăzi Frombork,
Polonia), astronom și cosmolog,
matematician și economist,
preot și prelat catolic, a
dezvoltat teoria heliocentrică a
sistemului solar.
Lungime: 451,94m

str. Nicolinţ

Localitate care aparţine de
comuna Giuchici din judeţul
Caraş-Severin. Localitatea se află
în depresiunea Almăşu. Avea
o populaţie de 312 locuitori (în
anul 2002).
Lungime: 188,24m

aleea Nicoreşti

Nicorești este o localitate
în județul Galați, Moldova,
România, reședința comunei
cu același nume. Legenda
spune că în toamna anului
1474 oastea lui Ştefan cel Mare
purta o bătălie în această
zonă cu armata turcă. Ieşind
învingători din această bătălie,
Ştefan cel Mare a dat poruncă
ca oştenii să fie îndestulaţi cu
mâncare şi băutură. Hatmanul
Nicoară porneşte să cerceteze
împrejurimile, mergând până
în satul Nicoreşti de astăzi.
Aici a găsit un vin bun, roşu,
la o babă, l-a încercat şi s-a
îndreptat spre locul de popas al
oastei. Hatmanul tratează cu
vinul adus şi pe voievod, care
a rămas surprins de calitatea
vinului. Pentru că au rămas fără
vin, Hatmanul se întoarce în sat
pentru a mai aduce băutură
oastei. De data asta se opreşte
la o casă unde o fată vindea un
vin diferit de primul, dar la fel de
bun. Hatmanul duce şi acest vin
oştirii, care se bucură de calitatea
acestuia. Atunci Ştefan cel Mare
a dat poruncă ca satul cu pricina
să poarte numele Hatmanului
Nicoară (Nicoreşti), soiul de fruct

din care era făcut vinul de la babă
să poarte numele de „Băbească”
(astăzi cunoscut ca „ Băbească
Neagră”), iar cel de la fată
„Fetească”.
Lungime: 559,44m

str. Nicu Filipescu

Nicolae (dic. Nicu) Filipescu (n.
5 decembrie 1862, Bucureşti - d.
30 septembrie 1916, Bucureşti),
om politic român, bun orator
şi Preşedinte al Partidului
Conservator, primar al Capitalei
între anii 1893-1895 şi ministru
în repetate rânduri, între anii
1900-1913. A întemeiat şi editat
ziarul Epoca (1885-1916).
Lungime: 414,73m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Nikolaus Berwanger

(n. 5 iulie 1935, Freidorf
(Timișoara) — d. 1 aprilie 1989,
Ludwigsburg, Germania) a fost
un scriitor de limba germană,
originar din România. Fostul
redactor șef al cotidianului
local “Neue Banater Zeitung”
a publicat numeroase volume
de poezii în dialectul șvabilor
bănățeni, considerându-se
un continuator al scriitorului
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tradiționalist Adam MüllerGuttenbrunn (1852 - 1923). În
1976 a publicat o monografie
dedicată lui Müller-Guttenbrunn.
Cenaclul timișorean german a
purtat numele acestuia până
în 1989. Dintre scrieri: “Singur
cu mine”; “Din 4 inimi”; “Offene
Milieuschilderung” etc.
Lungime: 251,09m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 185/2009)

str. Nikolaus Lenau

Nikolaus Lenau, născut Nikolaus
Franz Niembsch von Strehlenau,
(n. 25 august 1802 în Csatád,
comitatul Timiș, azi Lenauheim,
județul Timiș - d. 22 august
1850 la Oberdöbling bei Wien,
Austria), a fost un important
poet romantic austriac. Scrieri:
“Faust” (1836), “Savonarola”
(1837), “Albigenzii” -”Die
Albigenser” (1842), “Don Juan”
(1844).
Lungime: 165,74m

splaiul Nistrului

Fluviu din Ucraina şi Republica
Moldova, cu o lungime de
1352 km. Izvorăşte din nordul
Carpaţilor, deţine frontiera pe
anumite porţiuni dintre Ucraina

şi Republica Moldova.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2012-2013.
Lungime: 770,15m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

din judeţul Tulcea, situată în
partea de Vest a Deltei Dunării,
pe braţul Sf. Gheorghe, cu
2288 locuitori în anul 2000.

Până în anul 1965 numită Ada
Marinescu.
Lungime: 542,72m

str. Norma

Operă compusă de Vincenzo
Bellini (1801 – 1835), alături de
alte opere precum Somnambula
sau Puritani, melodioase, redate
prin medium belcanto etc.
Lungime: 202,03m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 151/2001)

str. Nouă

S-a aşternut covor asfaltic pe
o lungime de 63 m în 2013.
Lungime: 739,78m

str. Nouă

Prelungire stradă.
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 150/2001)

str. Nouă Case

Stradă dezafectată.

str. Nufăr

(dicţionar Nufăru). Comună
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str. Obreja

O

1. Comună din Banat, jud.
Caraş-Severin la confluenţa
râului Timiş cu râul Bistra, cu
3293 locuitori (în anul 2003).
Este menţionată prima dată în
anul 1547 etc. 2. Sat din comuna
Mihalţ, jud. Alba, unde a fost
descoperită o aşezare din secolul
II - IV etc.
Lungime: 344,28m

1937 până la 11 februarie
1938 și Membru al Academiei
Române din anul 1920. Poezii:
“Ne cheamă pământul”; “Din
umbra zidurilor”; “Cântece fără
ţară”; “Din larg”. Drame: “Domnu
notar”; “Meşterul Manole”.
Portretist: “Precursori” etc.
S-a reabilitat trotuarul pe aprox.
50% din lungimea străzii în 2013.
Lungime: 96,73m

str. Octav Băncilă

str. Octavian Paler

Octav Băncilă (n. 4 februarie
1872, Botoșani - d. 3 aprilie
1944, București) a fost un pictor
realist român și activist politic
de stânga. Lucrări: “Grevistul”;
“Peticarul”; “Spre casă”; “Liliac”.
Lungime: 248,37m

str. Octavian Goga

Octavian Goga (n. 1 aprilie
1881, Rășinari —d. 7 mai 1938,
Ciucea) a fost un poet român,
ardelean, politician de extremă
dreaptă pro-nazist, antisemit
și mason, prim-ministrul
României de la 28 decembrie

Octavian Paler (n. 2 iulie
1926, Lisa, județul Făgăraș,
actualmente în județul Brașov
— d. 7 mai 2007, București)
a fost un scriitor, jurnalist,
editorialist și om politic român.
Romane: “Viaţa pe un peron”
etc. Publicistică: “Don Quijote în
Est” etc.
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 355/2008)

str. Oedip

(dic. Oedipus, Edip, Oidipus –
mitologia greacă) Oedip, fiul lui
Laios, regele cetății Theba, și al
Iocastei. Un oracol i-a prezis lui

Laios că va fi ucis de propriul său
fiu, care se va căsători apoi cu
Iocasta, astfel încât, la nașterea
lui Oedip, Laiosi l-a încredințat
unui slujitor poruncindu-i să-l
abandoneze undeva cât mai
departe. Oedip este găsit de
niște păstori corintieni care îl duc
la curtea regelui Polybus.
Lungime: 469,19m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 151/2001)

str. Ofcea

Ofcea (sau Ovcea, sârbă
Ovča) este o localitate în zona
suburbană a orașului Belgrad,
comuna Palilula, Banat, Serbia.
Prima atestare documentară
cunoscută datează din 1456.
Inițial satul a fost populat
numai cu români. În 1537 a fost
ocupat de otomani și inclus în
sangeacul Smederevo. De-a
lungul stăpânirii otomane, a
avut o evoluție nefastă datorită
războiaelor austro-turce. A fost
în repetate rânduri evacuată
din cauza inundațiilor. Cu toate
acestea a continuat să existe
ca așezare locuită, până după
cucerirea Banatului de austrieci.
Ofcea a făcut parte din comuna
Borča până la 30 mai 1952

când a primit statut de comună.
Din 1955 toate comunele din
Pančevački Rit s-au unificat în
comuna Krnjača, care în 1965 a
devenit parte a comunei Palilula.
S-a reabilitat trotuarul pe aprox.
50% din lungimea străzii în 2013.
Lungime: 314,39m

str. Oglinzilor

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 617,34m

str. Oituz

1. Afluent al râului Trotuş, în
amonte de municipiul Oneşti,
cu o lungime de 62 km. 2.
Trecătoare, face trecerea dintre
depresiunea Tazlău - Caşin
şi depresiunea Braşov etc. 3.
Comună, jud. Bacău, pe Trotuş,
deţinea din anul 2003 un nr. de
9634 locuitori.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 85 m în 2012.
Lungime: 308,18m

str. Olanda

(dicţionar: Koninkrijik der
Nederlanden; Regat al Ţărilor
de Jos). Stat din Europa de
vest, situat pe cursul inferior al
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râului Rin, cu ieşire la Marea
Nordică. Are o suprafaţă totală
de 41.543 km2 şi în anul 2001
deţinea un nr. de 16.787.689
locuitori. Capitala Olandei este
Amsterdam.
Lungime: 497,06m

Hunedoara, Transilvania, la
confluenţa cursurilor de ape
Orăştie şi Sibişel. Deţinea în anul
2003 un nr. de 22.757 locuitori.
Apare ca primă menţiune
documentară din anul 1224 etc.
Lungime: 463,06m

str. Olarilor

str. Orhei

Lungime: 953,83m

intr. Onoarei
Lungime: 81,86m

str. Oraviţa

Oravița (în română 1924:
Oravița Montană, maghiară
Oravicabánya, mai demult
Németoravica, în germană
Deutsch-Orawitz) este un oraș
în județul Caraș-Severin, Banat,
România. Are o populație
de 15.564 locuitori. Aici se
găseşte cel mai vechi teatru din
România, anume din 1817. Între
1846-1854 a fost construită
prima linie de cale ferată din
România, care a legat Oraviţa de
satul Iam, lungă de 27 km etc.
Lungime: 217,85m

str. Orăştie

Municipiu din judeţul

Municipiu din Republica
Moldova situat pe cursul de
apă Răut, la 48 Km de Chişinău.
Menţionat documentar la data
de 20 Decembrie 1437. Deţinea
un număr de 37 de mii de
locuitori în anul 2003.
Lungime: 300,91m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Orhideelor

Lungime: 172,10m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Orion

(mitologia greacă) 1. Vânător
de statură gigantica, fiul lui
Poseidon sau al regelui Hyrieus
din Beoţia. Îndrăgostit de
zeiţa Artemis, ucis de ea sau
fratele ei Apollo. 2. Orion,
cunoscut și drept Vânătorul,
este o constelație în emisfera

nordică, fiind una dintre cele
mai cunoscute. Constelația
Orion dispune de un asterism
(alăturare de stele), cunoscută
sub denumirea de Centura lui
Orion. Aceasta este formată din
trei stele strălucitoare, situate
aparent pe o linie.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2014;
S-a reabilitat trotuarul parţial
în 2014.
Lungime: 609,11m

intr. Orizont

1. Prin orizont (ori linia cerului)
se înțelege linia aparentă, care
separă uscatul de cer, linia care
divide toate direcțiile vizibile în
cele care intersectează suprafața
planetei noastre și cele care
nu o intersectează. 2. Revistă
de literatură, artă, cultură
din Bucureşti, apare bilunar.
3. Publicaţie politică, socială
şi literar-artistică apărută la
Timişoara etc.
Lungime: 187,77m

intr. Ormos Zsigmond

Unul din cei mai de seamă
bănățeni, Ormós Zsigmond s-a
născut la Pecica în anul 1813,
a studiat la Arad, Timișoara,

Szeged, Oradea și Pozsony
(Bratislava de astăzi). La
Timișoara s-a reîntors ca jurist,
după terminarea studiilor,
având deja o activitate destul de
bogată în domeniul literaturii.
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Orşova

Orșova (în germană Orschowa,
în maghiară Orsova, în sârbă
Оршава, în latină Dierna)
este un municipiu în județul
Mehedinți din România. Este
situat pe malul lacului de
acumulare “Porțile de Fier I” de
pe Dunăre, în zona de vărsare
a râului Cerna în Dunăre.
La recensământul din 2002,
populația orașului era de
12.967 locuitori. Antic Dierna,
menţionată ca cetate din 1371.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2012.
Lungime: 707,94m

str. Ovidiu

Publius Ovidius Naso (n. 20
martie, 43 î.Hr., Sulmo, azi
Sulmona, provincia Aquila - d.
17 sau 18 d. Hr., Tomis, azi
Constanţa) a fost un poet
roman, cunoscut sub numele
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de Ovidiu. Datorită perfecţiunii
formale a stilului, umorului fin
şi fanteziei creatoare a devenit
unul dintre clasicii literaturii
latine, alături de Horaţiu şi
Virgiliu. Opere scrise: “Arta
iubirii”; “Amoruri”; “Remediile
iubirii”; “Metamorfozele”;
“Fastele”; “Tristele”; “Ponticele”.
Spirit prin excelenţă elegiac.
Lirică erotică etc.
Lungime: 272,47m

intr. Ovidiu Cionca

Inginer român ardelean
(20.01.1905 Bucureşti septembrie 1967). Director
Industria Aeronautică Română
Braşov. Detenţie comunistă 1951-

1954. Director Uzina “Tractor” din
Braşov din 1966 etc.
Lungime: 163,37m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Ovidiu Cotruş

Ovidiu Cotruș (n. 24 februarie
1926, Oradea, d. 12 septembrie
1977, Timișoara), nepot al lui
Aron Cotruș, a fost un poet (sub
pseudonimul Ovidiu Sabin),
critic literar român și deținut
politic. Opere: “Opera lui Mateiu
Caragiale”; “Critice Meditaţiuni”;
“Dialoguri” etc.
Lungime: 2759,64m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
5/2000)

str. Palanca

P

1. Palisadă; Nume dat unor
construcții rudimentare, folosite
ca gard, ca adăpost pentru
animale. 2. Palanca mare şi
mică, anumite porţiuni din zona
veche din Timişoara etc. 3. Este
o comună în județul Bacău,
Moldova, România, formată
din satele Cădărești, Ciugheș,
Pajiștea, Palanca (reședința) și
Popoiu. 4. Localitate în județul
Giurgiu, România în cadrul
comunei Florești-Stoenești. 5.
Localitate în comuna Râfov,
județul Prahova, Muntenia,
România.
Lungime: 62,76m

str. Palermo

Palermo (Palermo în italiană
Palermu în siciliană, Palieimmo
în dialectul palermitan) este
un oraș cu 655.000 locuitori.
Este capitala regiunii Sicilia
și a provinciei Palermo din
Italia. Aria metropolitană are o
populație în jur de 1,2 milioane.
Lungime: 668,53m
Disp. locală mun. Timişoara

(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Palmierilor

Lungime: 621,51m

str. Panait Istrati

Panait Istrati (n. 10 august 1884
Brăila — d. 16 aprilie 1935,
București, cu numele la naștere
Gherasim Istrati) a fost un
scriitor român de limbă română
și franceză. Opere: “Spovedanie
pentru învinşi”; “Chira Chiralina”;
“Mihail”; “Codin”; “Moş Anghel”;
“Haiduci”; “Ciulinii Bărăganului”.
Lungime: 91,76m

str. Panselelor
Lungime: 699,68m

str. Pantelimon Halippa

Pantelimon Halippa sau Pan
Halippa (n. 1 august 1883,
Cubolta, județul Soroca - d. 30
aprilie 1979, București) a fost
un publicist și om politic român
basarabean, unul dintre cei
mai importanți militanți pentru
afirmarea spiritului românesc în
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Basarabia și pentru unirea acestei
provincii cu România. A fost
președintele Sfatului Țării care a
votat unirea în 1918. A ocupat
funcții de ministru în diferite
guverne. A fost persecutat politic
de regimul comunist și închis la
Sighet. Membru corespondent
al Academiei Române exclus în
1948, repus în drepturi în 1990.
Lungime: 138,30m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Parâng

Munții Parâng fac parte din
Carpații Meridionali, grupa
muntoasă Parâng-ȘureanuLotrului, fiind cea mai mare
ca suprafață dintre masivele
muntoase ale României. De la
est la vest măsoară aproximativ
50 de km iar de la nord la sud
circa 25 km. Altitudine maximă
2519 m – Parângul Mare etc.
Lungime: 1000,43m

str. Parcului

S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2012.
Lungime: 224,80m

str. Paris

Paris este capitala și cel mai

mare oraș din Franța. Orașul
este traversat de fluviul Sena,
în nordul Franței, în mijlocul
regiunii Île-de-France (cunoscută
și ca regiunea Paris). Orașul
în limitele sale administrative
(cele 20 de arondismente) este
în mare parte neschimbat din
anul 1860, având o populație
de 2.211.297 locuitori (ianuarie
2008), iar zona metropolitană
Paris are o populație de
12.089.098 locuitori (ianuarie
2008). Este una dintre cele mai
populate zone metropolitane
din Europa. Parisul a fost unul
dintre cele mai mari orașe
ale lumii occidentale pentru
aproape 1000 de ani, înainte
de secolul al XIX-lea și cel mai
mare oraș din lume între secolele
XVI-XIX.
Lungime: 302,97m

str. Parma

Parma este un oraș în Italia
de nord. Populație: 178.718
locuitori (la 31 decembrie
2007). Întemeierea orașului este
datorată vechiului drum roman
Via Aemilia, care unea Roma
cu partea nordică a Imperiului
Roman.
Lungime: 309,57m

Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Partizanul

Stradă dezafectată.

str. Patriarh Miron Cristea

Miron Cristea, pe numele de
Mirean Elie Cristea (n. 20 iulie
1868, Toplița - d. 6 martie
1939, Cannes, Franța) a fost
un publicist, filolog, politician
român cu vederi antisemite,
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 primministru al României. La 7 iunie
1919 a fost ales membru de
onoare al Academiei Române.
Lungime: 375,56m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Paul Chinezul

Paul Chinezul, uneori Pavel
Cneazul, menționat în
documentele vremii Paulo de
Kynys - Comes Temesiensis, în
maghiară Kinizsi Pál, (n. 1432 - d.
1494) a fost un comandant în
armata regelui Ungariei, Matia

Corvin, și comite de Timișoara.
Numele “Chinezul” poate să
fie derivat prin etimologie
populară din titlul de cneaz
(cuvânt de origine slavonă),
probabil deținut de tatăl său (în
maghiară cneaz devine kenéz),
de unde s-a ajuns la chinezul,
înapoi, în română).
S-a reabilitat trotuarul pe aprox.
50% din lungimea străzii în 2013.
Lungime: 190,86m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. 23/1993)

str. Paul Constantinescu

Paul Constantinescu (n. 30
iunie 1909, Ploiești - d. 20
decembrie 1963, București)
a fost un compozitor român
de origine evreiască, membru
corespondent (1963) al
Academiei Române. Muzică de
teatru: “O noapte furtunoasă”;
“Pană Lesnea Rusalim” - bazat
pe folclor românesc.
Lungime: 731,96m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Paul Constantinescu

Prelungire stradă.
Disp. locală mun. Timiş (H.C.L.
nr. 355/2008)
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str. Paul Iorgovici

Paul Iorgovici Brâncoveanu
(n. 28 aprilie 1764, Vărădia,
judeţul Caraş-Severin - d. 21
martie 1808), om de cultură
bănăţean, jurist, cercetător al
originii romane a poporului
român, printre primii oameni de
cultură din Banat care au scris
româneşte folosind alfabetul
latin. A fost avocat la Timişoara,
contabil privat, educator
şi profesor. Din 1806 a fost
profesor de latină la gimnaziul
din Vârşeţ. De aici, la propunerea
protopopului de Caransebeş
Ioan Tomici, urma să fie numit
director al şcolilor naţionale din
regimentul român iliric de la
Caransebeş.
Lungime: 165,44m

str. Paul Morand

Diplomat şi scriitor francez
(1888-1976). Diplomat
ambasador la Londra, Bern,
Roma, Bucureşti. Romane:
“Lewis şi Irene”, “Buddha
în viaţă”. Nuvele: “Deschis
noaptea”; “Închis noaptea”;
“Magie neagră” etc.
Lungime: 1055,19m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 68/2003)

str. Pavel Dan

Pavel Dan (n. 3 septembrie
1907 în satul Clapa, comuna
Tritenii de Jos, județul Cluj - d. 2
august 1937, la Cluj-Napoca).
Pe peretele casei sale natale
se află inscripția: „De aici a
plecat scriitorul Pavel Dan”.
Conducător al grupului literar
al liceului (grup care a editat
în 1925 propria revistă „Fire de
tort”), scrie de timpuriu, tratând
subiecte inspirate din viața aspră
a țăranului român transilvan.
Este un prozator înzestrat cu un
robust talent literar.
Lungime: 407,26m
Dec. Cons. Jud. nr. 260/1990

str. Pavel Jumanca

Pavel Jumanca (n. S.V. 3
noiembrie 1886, Caransebeș –
d. 1 aprilie 1975, Caransebeș)
a fost un pedagog român,
organizator al învățământului în
Banat, și om politic în perioada
interbelică. După terminarea
războiului se reîntoarce la
Caransebeș unde este numit
învățător la Școala Primară
Urbană de Stat din Caransebeș,
școală în care activează până
în 1923. Între 1923-1926 este
subrevizor școlar de control în

cadrul Preturii Plasei Caransebeș,
post din care demisionează în
1926 ca urmare a alegerii ca
deputat de Severin în parlament
(1926-1927).
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 139 m în 2014.
Lungime: 330,73m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 355/2008)

intr. Pavel Rotariu

Pavel Rotariu (n. 1840, Dragşina,
judeţul Timiş - d. 9 iunie 1919,
Timişoara), publicist, politician,
luptător pentru drepturile
românilor din Banat. În toamna
anului 1853 se înscrie la liceu
în Timişoara, unde a urmat
6 clase. Apoi a făcut clasa a
VII-a la Kecskemét, în Ungaria
şi a VIII-a la Beiuş, unde îşi ia şi
bacalaureatul. A dezvoltat o
activitate politică însemnată şi
a făcut parte din conducerea
centrală a Partidului Naţional
Român. Avocatura a practicat-o
doar ca mijloc de întreţinere,
toate resursele sale fiind
folosite la întreţinerea ziarului
„Luminatorul”, care nu-i aducea
niciun venit. Energiile sale erau
dedicate ideii naţionale, pentru
care a luptat toată viaţa. Spre

sfârşitul vieţii a avut satisfacţia
de a-şi vedea împlinită munca
de emancipare naţională, să
vadă Banatul unindu-se cu
România. A scris şi a susţinut
ziarele: “Albina”, “Luminătoru”,
“Dreptatea”. A scris: “Lege
comunală”; “Manual de legi
despre uzură” etc.
Lungime: 149,06m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Pavel Stoica

Deţinut politic anticomunist, la
Aiud între anii 1957 şi 1963 etc.
Lungime: 376,32m

str. Păcii

S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2012.
Lungime: 411,74m

str. Pădurarilor
Lungime: 115,84m

aleea Pădurea Verde

Pădurea Verde este un spaţiu
deosebit, amenajat cu arbori,
arbuşti şi o mare varietate
de flori intens colorate, cu
alei şi locuri de odihnă. În
această oază de linişte este
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amplasat Muzeul Satului
Bănăţean, ce adăposteşte
gospodării ţărăneşti, instalaţii
tehnice şi ateliere, specifice
zonei Banatului. Teritoriul
Pădurii Verzi, pe lângă spaţiile
generoase de promenadă
adăposteşte şi Grădina
Zoologică din Timişoara.
Lungime: 1644,38m

str. Păstorilor

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 187 m în 2014.
Lungime: 367,50m

piaţa Păun Pincio Ion
Lungime: 112,48m

str. Pelbartus

Pelbartus Ladislaus de
Themeswar (așa cum se semna
el însuși) (n. 1430 - d. 1504) a fost
un scriitor și predicator preotcălugăr franciscan, născut în
1430 la Timișoara, în regatul lui
Matei Corvin. În 1448 se înscrie
la Universitatea din Cracovia,
unde studiază Filosofia și
Teologia, iar pe la 1463, obține
doctoratul în teologie. Probabil
în 1471 părăsește Universitatea
din Cracovia, având titlul de
doctor. În 1483 este menționat în

analele comunității Franciscane
de la Mănăstirea Sfântul Ioan
ca profesor la Buda, capitala lui
Matei Corvin, pentru ca după
1483 scrierile sale să intre în
atenția tipografilor europeni.
Astfel, din 1498 datează prima
ediție tipărită a predicilor
sale, iar în 1503 apare o ediție
tipărită a notelor sale de
lectură. Moare în 1504, pe 9
ianuarie, la Buda, ca un autor și
profesor distins. Post-mortem,
în 1510, se înregistrează
versiuni manuscrise ale operelor
lui, în limba latină și limba
maghiară.; Printre alte scrieri
apar: “Sermones Pomerii
fratris Pelbarti...” (apărută în
localitatea Hagenau în anul
1498),“Quadragesimales id. de
sanctis Hyermales et Estiuales”
(lucrare apărută în Germania
la Augsburg). Exemplare
tipărite ale lucrărilor sale se
regăsesc în Muzeul Episcopiei
Romano-Catolice de Timișoara
și în Biblioteca Universității de
Vest din Timișoara. În Muzeul
Episcopiei Romano-Catolice
de Timișoara și în punctul
Muzeal de la Maria Radna îi
sunt dedicate spații speciale
în respectivele expoziții

permanente.
Lungime: 202,33m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 498/2006)

str. Pelicanului

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 545,05m

str. Pelinului

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2012.
Lungime: 325,11m

splaiul Peneş Curcanul

Peneș Curcanul, pe numele
său real Constantin Țurcanu
(n. în Vaslui 1 martie 1854?
- 15 noiembrie 1932?), este
numele unui erou al Războiului
de Independență din 1877,
fost sergent în Regimentul 13
Dorobanți. Țurcanu a participat
ulterior ca voluntar în al Doilea
Război Balcanic și în Primul
Război Mondial, deși avea o
vârstă înaintată. În memoria
eroilor vasluieni care au luptat în
Războiul de Independență (18771878) și Primul război mondial

(1916- 1918), a fost construit
în anul 1934 Mausoleul Peneș
Curcanul, situat în Vaslui, în cimitir,
realizat din marmură, piatră și
bronz. Este opera sculptorului
I. Scutari și a meșterilor italieni
Luise Severiano și Victor Bibuitto.
În partea centrală se află crucea
memorială a eroului Peneș
Curcanul.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2014.
Lungime: 416,79m

str. Pepinierei

S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2012;
S-a reabilitat trotuarul pe aprox.
50% din lungimea străzii în 2012.
Lungime: 190,65m

str. Perlei

1. Nume popular pentru steleGemma din constelaţia Coronna
Borealis. 2. Piatră semipreţioasă
de ornament cenuşiu-argintie cu
luciu sidefiu de formă sferică şi
dimensiuni milimetrice formată
din aragonit.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2014; S-a reabilitat
trotuarul pe o lungime de 45 m
în 2014.
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Lungime: 718,49m

intr. Peru

Peru (spaniolă Perú), oficial
Republica Peru, este o țară
situată în vestul Americii de
Sud. La nord se învecinează cu
Ecuador și Columbia, la est cu
Brazilia, la sud-est cu Bolivia, la
sud are hotar cu Chile, iar la vest
se află Oceanul Pacific. Peru este
a treia mare națiune a Americii
de Sud și poate fi împărțită în trei
regiuni geografice, pornind de la
Vest spre Est. Prima dintre ele este
coasta, o regiune de depresiuni
deșertice lungă și îngustă, a doua
este regiunea muntoasă Sierra,
porțiune peruviană a Anzilor,
iar ultima este reprezentată
de Montana, câmpiile vaste
și dealuri estice, acoperite în
principal de pădurile tropicale ale
bazinului fluviului Amazon.
Lungime: 221,70m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 25/2010)

intr. Petalelor
Lungime: 197,99m

piaţa Petofi Sandor

Sándor Petőfi (n. 1 ianuarie 1823,
Kiskőrös, comitatul Pest-Pilis-

Solt-Kiskun - d. probabil 31 iulie
1849, Albești,comitatul Târnava
Mare) a fost un poet romantic
maghiar, erou al revoluției de la
1848 din Ungaria și Transilvania.
Opere: “Viorele” (1843), “Scrisori
de drum” (1844), “Viteazul Ioan”
(1845), “La sfârșit de septembrie”
(1847), “În numele poporului”
(1847), “Libertate, dragoste...”
(1847), “Apostolul” (1848),
“Cântec național” (1848).
Lungime: 155,45m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Petre Ispirescu

Petre Ispirescu (n. ianuarie 1830,
București — d. 21 noiembrie
1887), a fost un editor folclorist,
povestitor, scriitor și tipograf
român. Este cunoscut mai
ales datorită activității sale de
culegător de basme populare
românești pe care le-a repovestit
cu un har remarcabil. În 1862,
Ispirescu a publicat primele șase
basme culese de el, în Țăranul
român, la îndemnul lui Nicolae
Filimon. Este vorba de basmele
“Tinerețe fără de bătrânețe și
viață fără de moarte”, “Prâslea
cel voinic și merele de aur”,
“Balaurul cel cu șapte capete”,

“Fata de împărat și pescarul”
și “Fiul vânătorului”. Ele au
fost reunite apoi, împreună cu
altele, în prima sa culegere de
basme, astăzi devenită o raritate
bibliografică.
Lungime: 345,80m

Petre Râmneanţu va fi director
al I.I.S.P. Timişoara până în anul
1951.
Lungime: 485,16m
Disp. jud. Timiş (H.C.J.nr.
23/1993)

str. Petre Olariu

Petre Stoica (n. 15 februarie
1931, Peciu Nou, județul Timiș
- d. 21 martie 2009, Jimbolia,
județul Timiș) este un poet,
traducător, publicist, colecționar
de presă și bibliofil român,
considerat scriitorul cu cea mai
mare longevitate literară. A
fost unul dintre întemeietorii
spirituali ai “generației 60”
alături de Nichita Stănescu,
Matei Călinescu, Mircea
Ivănescu, Cezar Baltag, Modest
Morariu, Vasile Gordu.
Lungime: 2658,06m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 477/2009)

Cadru didactic din Banat, Lugoj,
Caransebeş, pedagog la şcoala
primară. Colaborator la revista
“Învăţător” de Cluj, care apare
între 1921 si 1929. Născut în sec.
XIX; în funcţie în ultima parte a
sec. XIX, prima parte sec. XX etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 150 m în 2014.
Lungime: 200,48m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Petre Râmneanţu

Petre Râmneanţu (n. 30 iunie
1902 , Gaiu Mic, Timiş - d.
10 ianuarie1981, Bucureşti),
profesor universitar în cadrul
Institutului de Medicină din
Timişoara, devine primul
director al Institutului de Igienă
şi Sănătate Publică din capitala
Banatului (fondat în anul 1946
prin Decret regal semnat de
Mihai I şi contrasemnat de dr.
Petru Groza, prim-ministru).

str. Petre Stoica

str. Petru Bandu

Pedagog român la şcoala din
Reşiţa, greco ortodox, originar
din Banat (născut în sat Obad,
comuna Ciacova, jud. Timiş, în
1875 –1920). A fost un publicist
deosebit de apreciat. A scris
numeroase articole pentru ziarul
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„Drapelul” din Lugoj, iar după
unirea Banatului cu România
a fost director la ziarul „Valea
Bârzavei”. A mai colaborat la
numeroase alte ziare. S-a stins
din viaţă la 29 ianuarie 1920.
Lungime: 197,22m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 477/2009)

str. Petru Cermena

Petru Cermena (n. 1807,
Timişoara, judeţul Timiş - d.
21 iunie 1882, Buziaş, judeţul
Timiş) a fost prefect al poliţiei
din Timişoara, revoluţionar
paşoptist. A făcut şcoala primară
sârbească din cartierul Fabric,
apoi învăţământul mediu la
gimnaziul piarist din Timişoara,
între 1820-1826. În 1829 a
intrat în serviciul primăriei, ca
practicant fără salar la poliţie.
La poliţie (“căpitănia poliţiei”),
a devenit cancelist. În toamna
anului 1848 se constituie la
Timişoara Consiliul de Război şi
Comitetul Politic-Administrativ,
format din 14 membri germani,
sârbi şi români. Românii aleşi în
aceste organisme au fost fraţii
Petru şi Andrei Mocioni şi Petru
Cermena. După terminarea
revoluţiei paşoptiste, a făcut

parte din delegaţia românească
ce a plecat la Viena pentru a
expune împăratului Austriei
revendicările naţiunii române
din Transilvania.
Lungime: 331,89m

piaţa Petru Maior

Istoric şi filolog român
transilvănean (c. 1761 - 1821,
n. sat Căpuşu de Câmpie, jud.
Mureş). Reprezentant al Şcolii
Ardelene. A scris: “Istoria pentru
începutul românilor în Dacia”;
“Orthografia română sive latinovalachica” etc.
Lungime: 83,20m

intr. Petru Păcurariu

Scriitor, politician şi jurnalist
român de la începutul secolului
XX etc.
Lungime: 98,77m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 182/2007)

intr. Petru Puşchiţă

Petru Puşchiţă - Liber şi Petru
Puşchiţă – Mutaşcu, ambii
militanţi şi combatanţi
anticomunişti din Rezistenţa
Bănăţeană. Asasinaţi la
Timişoara în 2.08.1949 respectiv
în 16.07.1949 etc.

Lungime: 79,30m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 498/2006)

piaţa Petru Rareş

Petru Rareș (n. 1483 - d. 1546)
a fost domn al Moldovei de
două ori: 20 ianuarie 1527 - 18
septembrie 1538 și 19 februarie
1541 - 3 septembrie 1546. A
fost fiul natural al lui Ștefan cel
Mare cu o anume Răreșoaia,
a cărei existență nu este
documentată istoric. Păstra
multe din calitățile tatălui său:
ambiția, îndrăzneala, vitejia,
religiozitatea, gustul artistic. Era
în schimb o fire nestatornică și îi
lipsea simțul politic.
Lungime: 111,54m

str. Petru Sfetca

Poet liric interbelic din
Transilvania, Banat, publicist,
traducător (1919, Lipova –
12.11.1987, Timişoara ). A scris
poezia “Geneză”. Alte scrieri:
“Şcoli către lumină” - 1940;
“Echinocţiu” - 1942; “Osmoze” 1947 etc.
Lungime: 126,52m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Petru Vintilă

Poet, prozator, dramaturg,
ziarist român din Banat
(12.06.1922 Orşova – 7.08.2002
Bucureşti). Şcoala primară la
Caransebeş, Facultatea de Litere
la Bucureşti. A scris: “Gheorghe
Doja” - piesă în 3 tablouri; 5
Dioptrii-plachetă; “Cei 45”;
“Trenul” etc.
Lungime: 104,30m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 354/2008)

str. Petuniei

Lungime: 304,39m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 57/2004)

str. Piatra Craiului

1. Masivul Piatra Craiului
(germană Königstein), adeseori
Munții Piatra Craiului, sau
Piatra Craiului sau chiar Crai,
este un lanț muntos calcaros
aflat la sud-vestul Carpaților
Orientali, dar care aparține
lanțului Carpaților Meridionali,
găsindu-se în nord-estul
acestora. 2. Biserică ortodoxă
din Transilvania, comuna Borod,
teritoriu Crişana etc.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
208

209
carosabil în 2013; S-a reabilitat
trotuarul pe aprox. 50% din
lungimea străzii în 2013.
Lungime: 208,92m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Pindului

1. Principatul de Pind și Meglen
(în aromână: Printsipatu di la
Pind) a fost un stat autonom
creat cu sprijinul Italiei în
regiunea de nord-vest a
Greciei și sudul Iugoslaviei
în timpul celui de-al doilea
război mondial. Regiunea Pind
se întinde în partea de sud a
Albaniei și Macedoniei, precum
și nord-vestul Greciei. Micul
stat a fost proclamat în timpul
ocupației italiene a Greciei de
nord din vara anului 1941, ca
o țară a aromânilor și a fost
denumit Principato del Pindo
de către italieni. Capitala era
Metsovo (Aminciu în aromână),
dar conducerea națională era
localizată la Trikala. Primul
principe a fost conducătorul
aromân al organizației
separatiste Legiunea Romană:
Alkiviadis Diamandi di
Samarina. 2. Munții Pindului
reprezintă o catenă montană
care se întinde din partea de

sud și sud-est a Albaniei până
în partea de nord a peninsulei
Peloponez. Are o lungime de 797
km şi o altitudine maximă atinsă
în Grecia, piscul Smolikas, de
2637 de metri.
Lungime: 501,24m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 151/2001)

str. Pisa

Pisa este un oraș cu aproximativ
90.000 de locuitori din regiunea
Toscana, Italia, aflat la gura
de vărsare a râului Arno în
Mediterană. Orașul este capitala
provinciei cu același nume,
găzduind cel mai mare aeroport
din regiune, Aeroportul Galileo
Galilei precum și trei instituții
universitare recunoscute în
întreaga Italie. În anul 2001
conform unor date statistice
deţinea un număr de 89.600
de locuitori. Cel mai cunoscut
obiectiv din Pisa este faimosul
turn înclinat (Torre Pendente)
construit în secolul al XII-lea
și având o înălțime de 55 m,
care este însă doar una dintre
structurile importante din punct
de vedere arhitectonic și artistic
din Piața Miracolelor situată în
nordul părții vechi a orașului.

Tot aici se află și o frumoasă
catedrală din marmură ridicată
între anii 1064 – 1118 în stil
romanic.
Lungime: 166,78m

intr. Plantelor
Lungime: 123,53m

str. Platanilor
Lungime: 583,96m

str. Plautius Andronescu

Plautius Andronescu (n. 10
decembrie 1893, Zürich - d. 4
noiembrie 1975, Timișoara) a
fost un inginer electrotehnician
român, creatorul școlii
românești de electrotehnică
teoretică, membru titular al
Academiei de Științe Tehnice
din România și membru
corespondent al Federației
Internaționale a inginerilor.
A absolvit Școala Politehnică
Federală din Zürich în 1918.
Profesor la Școala Politehnică
din Timișoara în 1925. Aici
înființează primul laborator de
tehnică a tensiunilor înalte din
țară (1927). În 1929, Andronescu
a fost director al Poștei Telegraf
din București.

Lungime: 350,16m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

piaţa Plevnei

Plevna (în bulgară Плевен,
transliterat Pleven) este un oraș
în nordul Bulgariei, reședință
a regiunii cu același nume.
Localitatea este cunoscută mai
ales pentru rolul important
pe care l-a avut în războiul
ruso-turc din 1877-78. Căderea
Plevnei în 1877 după patru
luni de asediu din partea
trupelor rusești și românești i-a
determinat pe turci să ceară un
armistițiu. La recensământul din
2011, populația orașului Pleven
era de 106.954 locuitori.
Lungime: 199,15m

str. Plopului

Lungime: 77,77m

aleea Plutaşilor
str. Podgoriei
Lungime: 744,95m

intr. Pogănici

Râul Pogăniș sau Râul Pogănici
este un râu din Banat, România,
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afluent, pe stânga, al râului
Timiș. Izvorăște în partea de
nord a Munților Semenic. Are o
lungime de 97 km și o suprafață
a bazinului de 667 km2.
Lungime: 135,77m

1.382 m şi se numeşte vârful
Padeș.
Lungime: 347,73m

str. Poiana Mărului

str. Polonă

Sat situat în regiunea istorică
a Banatului, aflat în comuna
Zăvoi, judeţul Caraş–Severin.
Staţiune climaterică,
submontană, unde se pot
efectua tratamente pentru
diferite afecţiuni endocrine,
hipertiroidie benignă, afecţiuni
respiratorii, astmatice, bronşite
cronice etc. Altitudine de circa
600 - 700 de metri.
Lungime: 216,58m

aleea Poiana Ruscă

Munții Poiana Ruscă sunt
o grupă montană extinsă
aparținând Carpaților
Occidentali făcând tranziția
între grupa majoră nordică
a acestora, Munții Apuseni și
grupa majoră sudică, Munții
Banatului. Se întind pe o
suprafață de cca 2.640 km2,
având altitudini medii în jur de
700 – 1000 m, cel mai înalt vârf
al Munților Poiana Ruscă are

aleea Poieniţei
Lungime: 318,04m

Lungime: 3852,95m

str. Pomiculturii

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013; S-a reabilitat
trotuarul pe o lungime de 232 m
în 2014.
Lungime: 867,25m

str. Poneasca

Localitate rurală din regiunea
istorică a Banatului, situată pe
pârâul cu acelaşi nume, afluent
al râului Miniş, din Judeţul
Caraş Severin, la o altitudine
de circa 300-400 de metri. La
recensămintele din anul 2002
deţinea circa 78 de locuitori.
Tabăra turistică în anii ‘60 pentru
şcolari.
Lungime: 247,90m

str. Popa Anca

Protopop Petru Anca, din

Transilvania, Banat, a condus
parohia bisericii ortodoxe din
cartierul Elisabethin. A păstorit
acest templu de credinţă până în
anul 1900. A început edificarea
bisericii ortodoxe Adormirea Maici
Domnului din Timişoara etc.
Lungime: 215,11m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 256/2010)

str. Popa Laurenţiu

Camarad cu Gheorghe Doja, din
Transilvania, la începutul secolului
XV în Evul Mediu, în armata de
iobagi şi şerbi revoltaţi. Prins de
autorităţile nobiliare şi ucis la
Cluj ca exemplu pentru ceilalţi
răsculaţi etc.
Lungime: 129,15m

str. Popa Şapcă

(dic. Radu Şapcă), preot român
(1795-1876), participant la
Revoluţia de la 1848 din Ţara
Românească. Membru al
Guvernului provizoriu ales de
Adunarea Populară din 9-21
iunie 1848 de la Izlaz.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 529,66m

str. Posada

Posada este o localitate
componentă a orașului
Comarnic din județul Prahova,
Muntenia, România. La Posada
se găsesc următoarele obiective
turistice: Schitul Lespezi, pictat
de Pârvu Mutu Zugravul; Muzeul
Cinegetic, Castelul Prințului
George Bibescu. La Castelul de
la Posada își petrecea vacanțele
Marta Bibescu și acest loc l-a
inspirat și pe Nicolae Grigorescu,
care a pictat aici câteva lucrări.
Este cel mai probabil locul
bătăliei din anul 1330 dintre
oastea valahă şi cea ungară.
Lungime: 416,46m

str. Prahova

1. Prahova este un județ aflat
în regiunea istorică Muntenia
din România. Este al treilea cel
mai populat județ din România,
după București, oraș aflat în
vecinătatea sa și județul Iași,
deși este doar al 33-lea din țară
ca suprafață. Are o suprafaţă
de 4.716 Km2 şi o populaţie de
834.445 de locuitori. 2. Râu din
sudul României care izvorăște
din Munții Bucegi și se varsă la
Adâncata în râul Ialomița. Cei
183 de kilometri îi parcurge în
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județele Brașov (6 km), Prahova
(161 km) și Ilfov (16 km).
Lungime: 193,86m

intr. Predeal

Predeal (în germană
Schanzpass) este un oraș din
județul Brașov, România. Este
orașul situat la cea mai mare
altitudine din România (1.0301.110 m). În anul 1908 Buștenii
și Poiana Țapului s-au desprins
de Predeal, iar la 20 mai 1912
s-a desprins și Azuga, Predealul
devenind comună autonomă a
județului Prahova, având în 1925
un număr de 1524 de locuitori.
În 1950, Predealul a devenit
parte a orașului regional Stalin,
din regiunea Stalin, denumit
începând cu 1960 orașul
regional Brașov și regiunea
Brașov. În 1968, a fost organizat
orașul Predeal în cadrul județului
Brașov, Predealul primind în
componență, pe lângă orașul
propriu-zis, și satele Pârâul Rece,
Timișu de Jos și Timișu de Sus.
Lungime: 115,81m

str. Preot Alexandru Bălaş

Cleric ortodox român din Banat
(n.14.08.1918, Timişoara, piaţa
Cruci-Timişoara). Şcoala primară

şi liceul le-a urmat în Timişoara,
iar în toamna anului 1937 s-a
înscris la Academia Teologică
din Arad, pe care a absolvit-o
în anul 1941. În anii 1941-1942
a frecventat cursurile Facultăţii
de Teologie din Cernăuţi, unde a
promovat examenul de licenţă
la 8 octombrie 1942. Pe lângă
Teologie a studiat şi geografia la
Cluj (1943-1947). La 1 noiembrie
1942 a fost hirotonit preot pe
seama parohiei Satchinez,
parohie la care a funcţionat
până la 16 februarie 1948, când
a fost transferat la parohia
Timişoara Fraidorf. Din 15
februarie 1969 a fost numit la
parohia Timişoara Iosefin, unde
a deţinut funcţia de conducător
al oficiului parohial, până la 1
iunie 1975.
Lungime: 365,20m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 182/2007)

str. Prepeliţei
Nu mai există.

str. Prieteniei

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2012.
Lungime: 426,95m

str. Primăverii

Lungime: 84,65m

str. Proclamaţia
de la Timişoara

Proclamația de la Timișoara
este un document programator
adoptat la Timișoara în data de
12 martie 1990. A fost redactat
în urma manifestației populare
din Piața Operei începută cu o
zi înainte. George Șerban, mai
târziu deputat PNȚCD de Timiș,
inițiatorul Proclamației de la
Timișoara și al declarării zilei de
16 decembrie ca zi națională de
luptă împotriva totalitarismului,
a fost inspirat în demersul său
de colaboratoarea sa, Alexandra
Indrieș. Cea mai bine cunoscută
cerere a documentului este
punctul 8, care cerea ca nici un
fost membru al nomenclaturii
Partidului Comunist Român sau
al Securității să nu aibă dreptul
de a lucra în funcții publice pe
o perioadă de 10 ani sau trei
legislaturi consecutive, punând
accent mai ales pe funcția de
președinte. Această interdicție se
numește lustrație.
Lungime: 196,83m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Prof. Alexandru
Cişman

Alexandru Cișman (n. 18 august
1897, Iași - d. 26 iulie 1967,
Timișoara) a fost un fizician
român, membru corespondent
al Academiei Române din anul
1963. A efectuat teza de doctorat
cu titlul “Viteza sunetului în
lichide” sub îndrumarea lui Petru
Bogdan. A investigat ulterior
gazele ionizate. A fost membru
corespondent al Academiei de
Științe din România începând cu
21 decembrie1935. Lucrare de
sinteză: “Fizica generală”.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 164 m în 2013.
Lungime: 291,18m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 195/2005)

intr. Prof. Anton Kathrein

ANTON KATHREIN senior (n.
22.04.1888, Kieferstelden Muhlbach – d. 13.06.1972,
Rosenheim). ANTON KATHREIN
junior (n. 11.01.1951,
Rosenheim – d. 13.11.2012).
Electrotehnicieni germani care
au lucrat şi studiat tehnologia
antenelor de recepţie terestră, în
secolul XX, antreprenori care au
extins propria companie, care
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producea antene de recepţie
terestră, pe plan internaţional.
Lungime: 216,02m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

moarte. Manuale: “Curs metodic
de chimie şi mineralogie”; “Curs
de chimie analitică”.
Lungime: 213,07m

album cu aceste păsări.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013.
Lungime: 115,24m

str. Prof. Dr. Aurel
Păunescu-Podeanu

str. Prof. Mircea Neamţu

str. Profesor Dr. Valeriu
Alaci

A condus Clinica 2 Medicală
(Clinicile Noi) din Timişoara,
între anii 1949 şi 1965 etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013;
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 159 m în 2013.
Lungime: 929,96m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 195/2005)

str. Prof. Gheorghe
Longinescu

Gheorghe Gh. Longinescu (n.
12 septembrie 1869, Focșani - d.
7 aprilie 1939, București) a fost
un chimist român, membru
de onoare al Academiei
Române (din 1936). Împreună
cu Gheorghe Țițeica, G. G.
Longinescu fondează în anul
1905 revista “Natura”, purtând
subtitlul de „revistă pentru
răspândirea științei”, cea mai
prodigioasă publicație științifică
apărută în România, al cărei
director va rămâne până la

Cibernetician transilvănean
(12.10.1958 Sibiu). Termină
şcoala primară, gimnaziul
şi Liceul Industrial nr. 1 la
Sibiu. Între 1981-1986 la Cluj,
urmează cursurile Facultăţii
de matematică-informatică
la Babeş-Bolyai. Doctorat
în cibernetică şi statistică
economică în 2007. Lucrări,
tratate: “Tehnici de programare”,
apărută în anul 2002; “Baze de
date şi Fox Pro”, apărută în anul
2009 etc.
Lungime: 548,59m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 200/2002)

str. Profesor Dionisie
Linţia

Ornitolog şi om de ştiinţă
român din Banat (1880 - 1952,
n. comuna Cacova, astăzi
numită Grădinari, judeţul Caraş
- Severin). Autor al unui catalog
de păsări, în 1928. Realizator al
unui studiu comparativ pentru
păsările din România şi al unui

Valeriu Alaci (n. 22 octombrie
1884 - 1955) a fost un
matematician român. A fost
profesor la Catedra de analiză
matematică, prodecan al
Facultății de Electrotehnică din
cadrul Universității Politehnice
din Timișoara. Printre temele
studiate, se numără: seriile
trigonometrice, funcțiile
pătratice, ecuațiile diferențiale
și integrale. A dat ecuația unei
figuri cu patru foi din patru
semicercuri egale.
Lungime: 364,73m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 166/2005)

str. Progresul
Lungime: 482,80m

str. Protopop George
Dragomir
Directorul Organizaţiei
Eparchiale Diecesane din
Caransebeş, Banat. A fost

şi profesor de seminar în
Caransebeş etc.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2012.
Lungime: 262,08m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Protopop George
Popovici

(G. Popoviciu). Istoric,
Protopresbiter de Lugoj.
Membru corespondent al
Academiei Române. A scris:
“Istoria Românilor Bănăţeni”
(Budapesta-1904); “Uniunea
română din Transilvania cu
Biserica romano-catolică sub
împăratul Leopold” (apare la
1901 la Caransebeş) etc.
Lungime: 268,04m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

splaiul Protopop Meleţie
Drăghici
Protopop în Timişoara în
perioada 29.12.1854 –
26.12.1866 etc.
Lungime: 527,33m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)
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str. Prunului

Stradă nouă identificată cu nr.
top. 25913/2/2, situată între
str. Caisului şi str. Carpenului,
la nord de str. Carpenului şi
perpendiculară pe aceasta, în
zona Podul Modoş – Ferma
Facultăţii de Agronomie.
Lungime: 112,75m

str. Prutul

Prutul este un râu lung de 953
km, ce izvorăște în apropiere de
muntele Hoverla din Carpații
Păduroși din Ucraina, de unde
curge spre est, mare parte din
curs fiind apoi pe direcția sudest. Se varsă în Dunăre lângă
Reni, la est de orașul Galați.
Formează granița României cu
Republica Moldova și parțial cu
Ucraina. În perioada interbelică,
râul era navigabil până la
Ungheni, însă în perioada
comunistă navigația pe râu a
fost treptat abandonată, cursul
nemaifiind întreținut. Principalii
afluenți pe partea dreaptă
sunt Ceremuș, Bașeu și Jijia. Pe

teritoriul Românesc parcurge
742 km. Bazinul hidrografic este
de 28.396 Km2, din care 10.990
pe teritoriul Românesc.
Lungime: 455,26m

str. Putna

1. Mănăstirea Putna este un
lăcaș monahal ortodox, unul
din cele mai importante centre
culturale, religioase și artistice
românești. A fost supranumită
„Ierusalimul Neamului
Românesc” (Mihai Eminescu).
Mănăstirea se află la 33 km de
orașul Rădăuți, în localitatea
Putna, județul Suceava, nordul
Moldovei. Mănăstirea a fost un
important centru cultural; aici
s-au copiat manuscrise și au fost
realizate miniaturi prețioase.
Lăcașul deține un bogat muzeu
mănăstiresc, cu broderii,
manuscrise, obiecte de cult,
icoane etc. 2. Afluent al râului
Siret, cu o lungime de 153 km.
Suprafaţa bazinului hidrografic
este de 2480 Km2.
Lungime: 285,73m

str. Radu de la Afumaţi

R

Radu de la Afumați (sau Radu
al V-lea), fiul lui Radu al IV-lea
cel Mare, a fost Domn al Țării
Românești de mai multe ori:
decembrie 1522 - aprilie 1523,
ianuarie - iunie 1524, septembrie
1524 - aprilie 1525 și august
1525 - ianuarie 1529. Ginere a lui
Neagoe Basarab, a fost căsătorit
cu Ruxandra, fiica acestuia (21
ianuarie 1526). După moartea
lui Radu, Ruxandra a devenit
soția unui alt voievod, Radu
Paisie.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 270 m în 2013.
Lungime: 321,97m

str. Radu Negru

(După dicţionare apare sub
nume de Negru – Vodă ). Negru
Vodă a fost, potrivit legendei,
fondatorul și primul voievod al
Țării Românești. Existența lui
reală este controversată, făcând
subiectul mai multor cercetări
mai mult sau mai puțin istorice.
Potrivit legendei, Negru Vodă
apare ca un personaj care la

1290, se presupune că a trecut
Carpații din Făgăraș și s-a
stabilit la Curtea de Argeș sau
Câmpulung unde a întemeiat un
voievodat.
Lungime: 62,25m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Radu Tudoran

(Radu Tudoran (numele la
naștere, Nicolae Bogza, n. 8
martie 1910, Blejoi, județul
Prahova - d. 18 noiembrie1992,
București) a fost un prozator
român (frate al scriitorului Geo
Bogza), autorul unor romane
de mare succes: “Un port la
răsărit” (1941) și “Toate pînzele
sus!” (1954), ultimul ecranizat
pentru televiziune în anul
1976. Este și autorul ciclului
de romane dedicat României
secolului al XX-lea, “Sfârșit
de mileniu” și traducător. Ca
prozator Radu Tudoran a fost
constant subestimat, pe nedrept
considerat de unii critici literari
autor de „romane de consum”.
Lungime: 370,50m
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Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

Rahova (în bulgară Оряхово,
Oreahovo) este un oraș în
regiunea Vrața, Bulgaria, port la
Dunăre și reședință a comunei
cu același nume. Se află la est
de gura râului Ogosta și la
câțiva kilometri în aval de gura
de vărsare a Jiului. Este legat
de portul Bechet de pe malul
românesc al Dunării printr-o
linie de bac.
Lungime: 224,27m

Giumalău (1857 m) din care
se desprind spre nord - vest și
sud interfluvii plate secundare
în lungul cărora apar poduri
netede la 1000 - 1200 m și 1350
-1450 m. 2. Mănăstirea Rarău
este o mănăstire ortodoxă din
România situată în comuna
Crucea, județul Suceava.
Mănăstirea Rarău, aflată în satul
Chiril, comuna Crucea, judeţul
Suceava, este o mănăstire
ortodoxă de călugări, ctitorită de
către domnitorul Petru Rareş, în
anul 1538.
Lungime: 378,52m

str. Rapsodiei

str. Răchitei

str. Rahovei

Lungime: 310,31m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 151/2001)

str. Rarău

1. Munții Rarău - Giumalău
constituie o zonă turistică
de mare importanță în
cadrul Carpaților Orientali
fiind formată din două
masive strâns legate a căror
importanță pentru turism
derivă din următoarele aspecte:
-varietatea peisajelor naturale
impuse de relief și vegetație. În
partea centrală se află vârful

Lungime: 254,58m

str. Răsăritului
Lungime: 538,86m

str. Răscoala din 1907

Cea mai puternică răscoală
ţărănească din istoria
modernă a României. Răscoala
țărănească din 1907 a început
în 21 februarie (8 februarie s.v.)
1907 în Flămânzi, Botoșani
și s-a răspândit, în perioada
următoare, în toată țara.
Răscoala a fost înfrântă de

guvern, reprimarea ei de
către armată soldându-se
cu uciderea unei părţi din
populația rurală a țării (11.000
de țărani). Principala cauză a
fost nemulțumirea țăranilor
legată de inechitatea deținerii
pământurilor, aflat în mâinile a
doar câtorva mari proprietari.
Lungime: 832,22m

str. Războieni

1. Comună din judeţul Neamţ
pe dreapta văii cursului de apă
Moldova, cu 2293 locuitori în
anul 2005. Aici Ştefan cel Mare a
pierdut bătălia cu turcii conduşi
de Mohamed al II-lea, în anul
1476. 2. Localitate în județul Iași,
Moldova, România. Este unul
dintre cele șase sate ale lui Ion
Neculce, fiind situat adiacent
drumului E583. Situat la 43 km
de orașul Iași și la 3 km de orașul
Târgu Frumos. În localitate se
află și sediul primăriei comunei
Ion Neculce.
Lungime: 289,28m

str. Rândunelelor

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 201 m în 2013.
Lungime: 218,22m

intr. Râului

S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2012.
Lungime: 117,07m

str. Recoltei

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 350,01m

bd. Regele Carol I

Carol I, rege al României,
principe de HohenzollernSigmaringen, pe numele său
complet Karl Eitel Friedrich
Zephyrinus Ludwig von
Hohenzollern-Sigmaringen, (n.
20 aprilie 1839, Sigmaringen d. 10 octombrie 1914, Sinaia)
a fost domnitorul, apoi regele
României, care a condus
Principatele Române și apoi
România după abdicarea
forțată de o lovitură de stat a lui
Alexandru Ioan Cuza. Din 1867
a devenit membru de onoare
al Academiei Române, iar între
1879 și 1914 a fost protector
și președinte de onoare al
aceleiași instituții. În cei 48 de
ani ai domniei sale (cea mai
lungă domnie din istoria statelor
românești), Carol I a obținut
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independența țării, datorită
căreia i-a și crescut imens
prestigiul, a redresat economia,
a dotat România cu o serie
de instituții specifice statului
modern și a pus bazele unei
dinastii.
Lungime: 708,35m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

bd. Regele Ferdinand I

Ferdinand I de HohenzollernSigmaringen (n. 12/24 august
1865, Sigmaringen - d. 20 iulie
1927, Castelul Peleș, Sinaia) a
fost al doilea rege al României,
din 10 octombrie 1914 până
la moartea sa, la 20 iulie 1927.
Ferdinand (nume la naștere
Ferdinand Viktor Albert Meinrad
von Hohenzollern-Sigmaringen)
a fost al doilea fiu al prințului
Leopold de HohenzollernSigmaringen și al Infantei
Antónia a Portugaliei, fiica
regelui Ferdinand al II-lea al
Portugaliei și al reginei Maria
a II-a. Familia sa făcea parte
din ramura catolică a familiei
regale prusace de Hohenzollern.
Începând cu 1889, a devenit
Principe de Coroană al Regatului
României, în urma renunțării

tatălui și fratelui său mai
mare Wilhelm la drepturile de
succesiune la coroana regală a
României.
Lungime: 561,15m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Regimentul 13 Călăraşi
Unitate militară din România,
activă în al doilea război
mondial al secolului XX (1939 –
1945).
Lungime: 161,96m

str. Regimentul 5 Vânători
Unitate militară română, activă
în al doilea război mondial al
secolului XX (1939 – 1945).
Lungime: 108,19m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Regimentul 6 Artilerie
Grea

Unitate militară română, activă
în al doilea război mondial al
secolului XX (1939 – 1945).
Lungime: 169,86m

piaţa Regina Maria

Maria (n. 29 octombrie 1875,
Eastwell Park, Kent, Anglia — d.
18 iulie 1938, castelul Pelișor-

Sinaia, Regatul României) a
fost principesă de coroană și
regină a României, în calitate de
soție a principelui de coroană
și apoi regelui Ferdinand I al
României. A fost mama regelui
Carol al II-lea. Maria, născută
Maria Alexandra Victoria de
Saxa-Coburg și Gotha, a fost
mare prințesă a Marii Britanii și
Irlandei, fiind nepoata reginei
Victoria a Marii Britanii. A
urmărit constant întărirea
legăturilor dintre România și
Marea Britanie, dovedind reale
calități diplomatice în susținerea
și apărarea intereselor României.
S-a opus intrării României în
Primul Război Mondial de partea
Puterilor Centrale și a susținut
alianța cu Antanta, în vederea
susținerii de către aceasta a
realizării statului național
român.
Lungime: 174,17m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Remus

Romulus și Remus (771 î.Hr. - 5
iulie 717 î.Hr. Romulus) (771
î.Hr.- 21 aprilie 753 î.Hr. Remus),
fondatorii tradiționali ai Romei,
au apărut în mitologia romană

drept cei doi fii ai preotesei Rhea
Silvia, avându-l ca tată pe zeul
războiului, Marte. Conform
legendei înregistrate de către
Plutarh și Livius, Romulus a
servit ca primul Rege al Romei.
Romulus l-ar fi ucis pe Remus
într-o dispută asupra locației
viitorului lor oraș, pe care
Romulus avea să-l numească
după numele său, Roma. După
fondarea orașului, Romulus nu
doar că a creat Legiuni romane
și Senatul roman, dar a și adus
cetățeni în noul său oraș prin
răpirea femeilor triburilor
Sabine vecine, acțiune din care
a rezultat mixtura sabinelor și
romanilor într-un singur popor.
Lungime: 304,84m

str. Renaşterii

Renașterea (în franceză:
Renaissance, în italiană:
Rinascimento) este denumirea
curentului de înnoire socială
și culturală care a apărut în
Europa occidentală la sfârșitul
Evului Mediu, în secolele al
XV-lea și al XVI-lea, înnoire
caracterizată prin reînviorarea
interesului pentru cultura și arta
antichității clasice. Este un nume
propriu și se scrie cu majusculă
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la inițială. Renașterea a început
în Italia și s-a răspândit în
Europa occidentală. În această
perioadă s-au produs profunde
transformări sociale, politice,
economice, culturale și religioase
care au marcat tranziția de
la societatea medievală către
societatea modernă.
Lungime: 931,46m

str. Rene Brasey

Profesor Rene Ch. Brasey a fost
membru, în perioada interbelică,
al TCR (Turist Club Român,
Sector Banat). A scris: “Pe
plaiurile munţilor Bănăţeni” etc.
Lungime: 111,69m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

bd. Republicii

Cuvântul republică derivă din
termenul latin res publica,
însemnând „lucru public”.
Republica este o formă de
organizare statală (sau formă
de stat) în care suveranitatea
aparține poporului, iar puterea
executivă este exercitată de
cetățeni aleși pentru o perioadă
determinată de timp. Acest
termen, aidoma termenului
echivalent politeia, din limba

greacă, se referă la organizarea
politică a societății în sens larg.
În data de 30.12.1947 România
devine republică.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 1044 m în 2014.
Lungime: 1465,38m

str. Retezat

Munții Retezat fac parte din
Carpații Meridionali, grupa
muntoasă Retezat-Godeanu.
Se înalță între două depresiuni
importante, Petroșani și Hațeg
și între două râuri importante,
Râul Mare, care îi delimitează la
nord și est și Jiul de Vest, care îi
delimitează la sud. Cel mai înalt
vârf din Munţii Retezat este Vf.
Peleaga având o altitudine de
2509m.
Lungime: 213,55m

bd. Revoluţiei din 1989

Revoluția Română din 1989 a
constat într-o serie de proteste,
lupte de stradă și demonstrații
în luna decembrie a anului1989,
care au dus la sfârșitul regimului
comunist din România și la
căderea lui Nicolae Ceaușescu.
Demonstrațiile din ce în ce
mai ample au culminat cu
procesul controversat și execuția

lui Ceaușescu și a soției sale
Elena. Înainte de revoluția
română, toate celelalte state
est-europene trecuseră în mod
pașnic la democrație; România a
fost singura țară din blocul estic
care a trecut printr-o revoluție
violentă și în care conducătorii
comuniști au fost executați.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 729,37m
Dec. nr. 260/1990

str. Rezistenţa Bănăţeană
Bătălia dusă de românii din
Banat pentru eliminarea
sistemului totalitar de factură
sionisto-comunistă introdus în
România după al doilea război
mondial al secolului XX etc.
Lungime: 466,99m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 498/2006)

str. Richard Waldemar
Oschanitzky

Richard Waldemar Oschanitzky
(n. 24 februarie 1939, Timișoara d. 5 aprilie 1979, București) a fost
un compozitor, aranjor, pianist
și dirijor român, unul dintre cei
mai cunoscuți muzicieni de jazz

ai României. Fratele dirijorului
și compozitorului Petru
Oschanitzky. Muzică simfonică,
uşoară şi de film (“Gioconda fără
surâs”, “Ultimul cartuş” etc).
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2012.
Lungime: 95,61m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Rigoletto

Una dintre operele compuse de
Giuseppe Verdi, unul dintre cei
mai importanţi reprezentanţi
ai teatrului liric din Italia din
secolul XIX. Premiera operei a
avut loc la 11 martie 1851, la
Teatro La Fenice din Veneția.
Lungime: 317,50m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 151/2001)

intr. Roma

Roma este capitala Italiei.
Situat pe malul fluviului Tibru,
orașul are o istorie îndelungată
fiind de-a lungul secolelor
capitala Republicii Romane, a
Imperiului Roman, a Bisericii
Romano-Catolice și a Italiei
moderne. Roma are o populație
de 2.923.000 persoane. Aria
metropolitană are o populație în
jur de 4 milioane. Este capitala
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regiunii Lazio și a Provinciei
Roma.
Lungime: 258,30m

piaţa Romanilor

Nume de care erau legaţi (în
Imperiul Roman) cetăţenii cu
drepturi depline din teritoriul
Romei antice.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 75 m în 2013.
Lungime: 396,27m

str. Romaniţei

Plantă erbacee medicinală din
familia compozitelor (numită
şi muşeţel; lat.: Matricaria
chamomilla) înaltă de circa 1060 cm.
Lungime: 424,89m

str. Romul Ladea

Romulus Ladea, cunoscut și ca
Romul Ladea, (n. 17 mai 1901,
Jitin, Caraș-Severin - d. 27 august
1970, Joița, zona Arcuda, județul
Giurgiu) a fost un sculptor
român, profesor universitar
la Cluj. În 1933, împreună cu
Școala de arte frumoase, se
mută la Timișoara, unde în 1940
înființează și conduce “Școala de
arte decorative”. La înființarea
Institutului Andreescu, este

numit profesor la catedra de
sculptură, activitate întreruptă
în prioada 1951-1962. Este
creatorul mai multor portrete
monumentale de bronz, lemn:
“Mama”; “Horea”; “Iovan
Iorgovan”; “Cloşca”; “Ţăran din
satul meu” etc.
Lungime: 422,31m

str. Romulus

Romulus și Remus (771 î.Hr. - 5
iulie 717 î.Hr. Romulus) (771
î.Hr.- 21 aprilie 753 î.Hr. Remus),
fondatorii tradiționali ai Romei,
au apărut în mitologia romană
drept cei doi fii ai preotesei Rhea
Silvia, avându-l ca tată pe zeul
războiului, Marte. Conform
legendei înregistrate de către
Plutarh și Livius, Romulus a
servit ca primul Rege al Romei.
Romulus l-ar fi ucis pe Remus
într-o dispută asupra locației
viitorului lor oraș, pe care
Romulus avea să-l numească
după numele său, Roma. După
fondarea orașului, Romulus nu
doar că a creat Legiuni romane
și Senatul roman, dar a și adus
cetățeni în noul său oraș prin
răpirea femeilor triburilor
Sabine vecine, acțiune din care
a rezultat mixtura sabinelor și

romanilor într-un singur popor.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 550 m în 2013-2014.
Lungime: 884,35m

intr. Romulus Maritescu

Militant român, din rezistenţa
anticomunistă din Banat. Face
parte din partizanii lui Petru
Domăşneanu şi luptă în munţii
Semenic din Banat. Este arestat
şi asasinat de comunişti la
Timişoara, la Pădurea Verde în
iunie 1949 etc.
Lungime: 80,77m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 498/2006)

str. Roşiori

Comună din Transilvania,
Crişana, judeţul Bihor, cu 3094
locuitori în anul 2005. Este
situată în Câmpia Ierului şi este
atestată documentar din anul
1291.
Lungime: 146,25m

str. Rotundă

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 149 m în 2012.
Lungime: 206,47m

str. Rovine

Loc din Ţara Românească
(neidentificat) unde la data de
10 octombrie 1394 armata Ţării
Româneşti condusă de Mircea
cel Bătrân obţine victoria asupra
turcilor conduşi de sultanul
Baiazid I Yildirim. Unii istorici
consideră că bătălia de la Rovine
a avut loc pe teritoriul Craiovei
de astazi, printre aceştia se
numără şi Nicolae Iorga, Bogdan
Petriceicu-Haşdeu, Alexandru D.
Xenopol.
Lungime: 95,58m

str. Rozelor
Lungime: 957,41m

str. Rozmarinului

Lungime: 728,83m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 354/2008)

str. Rudăria

Comună situată în Banat, în
judeţul Caraş – Severin. După
ultimele date statistice deţinea
un nr. de 1967 locuitori în anul
1995. În anul 1970 i s-a schimbat
denumirea în cea actuală şi
anume Eftimie Murgu.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
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carosabil în 2013; S-a reabilitat
trotuarul pe toată lungimea
străzii în 2014.
Lungime: 281,77m

str. Rudolf Otto

Filozof, teolog evanghelic şi
istoric al religiilor, de origine
germană (1860 - 1937). Profesor
universitar în Gottingen, Breslau
şi Marburg. Scrieri: “Sacrul”;
“Despre numinos” etc.
Lungime: 861,78m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 151/2001)

str. Rudolf Walter

Fiu de fermier, de origine
germană, (n. 22.12.1923,
Windecken, district Hanau,
Germania) decorat pe continent
în anii 1992, 1994, 1998. A
înfiinţat fundaţia cu acelaşi
nume, cu sediul central în
Germania, fundaţie care pune
la dispoziţie adăpost, hrană
şi apară minorii proveniţi din
familii cu probleme, orfani
şi alte categorii de oameni
dezavantajaţi. Fundaţia are

filiale pe mai multe continente
şi în ţări cum ar fi România,
Croaţia, Serbia, Polonia, Rusia,
Guatemala etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 768 m în 2013.
Lungime: 1020,73m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 106/2001)

str. Russu Şirianu

Ioan Russu-Șirianu (n. 22 iunie
1864, Șiria, comitatul Arad - d.
12 decembrie 1909, București) a
fost un ziarist, scriitor, politician
român, deputat în Dieta
Ungariei. Provine dintr-o familie
de meseriași. Mama sa, Maria,
a fost sora mai mare a lui Ioan
Slavici. În anul 1893 întemeiază
la Sibiu, împreună cu Eugen
Brote și Septimiu Albini, ziarul
Foaia Poporului, iar în anul 1897
înființează la Arad, împreună cu
Vasile Goldiș, Tribuna Poporului.
Între anii 1905 și 1906 a fost
deputat în Dieta Ungariei din
partea cercului electoral de la
Chișinău.
Lungime: 1133,26m

str. Sabin Drăgoi

S

Sabin V. Drăgoi (n. 6 iunie
1894, Seliște, județul Arad - d.
31 decembrie 1968) a fost
un compozitor și folclorist
român. Din 2 iulie 1955 a fost
ales membru corespondent
al Academiei Române. Sabin
Drăgoi s-a format ca muzicolog
studiind în Iași, Cluj și Praga.
S-a remarcat în primul rând
printr-o bogată activitate de
folclorist, culegeri precum 303
colinde cu text și melodie, 360
melodii din Arad și Hunedoara
poartă semnătura lui. Unul
dintre inițiatorii Școlii Muzicale
Românești bazate pe folclorul
țărănesc, este creatorul a peste
100 de lucrări în toate genurile
muzicale.
Lungime: 274,30m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Sabin Evuţianu

Delegat la Marea Adunare
Naţională Populară de la Alba
Iulia din 1918, pentru unire
şi întregirea României Mari.

Propune numele Constantin
D. Loga pentru un liceu din
Timişoara, nume pe care liceul îl
are şi în prezent.
Lungime: 176,94m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 57/2002)

str. Sabin Mănuilă

Sabin Manuilă (n. 19 februarie
1894, Sâmbăteni, Arad - d. 20
noiembrie 1964, New York)
a fost un medic, demograf și
statistician român. În anul
1930 a fost șeful comisiei
recensământului național al
României interbelice. A fost
ales membru corespondent
(1938) al Academiei Române.
A fost membru corespondent
al Academiei de Științe din
România începând cu 4 iunie
1937 și membru titular începând
cu 3 iunie 1941.
Lungime: 150,92m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 93/2004)

intr. Sabinei

Sabini - Au fost membrii unui
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grup etnic italic, aparținând
sabbelienilor, stabiliți în nordestul Latium-ului, zonă supusă
de romani la începutul sec. al IIIlea î.C. Potrivit legendei, războiul
romano-sabinic ar fi fost
provocat de răpirea sabinelor,
ordonată de Romulus. În anul
268 î.Hr. sabinii au obținut
cetățenie romană etc.
Lungime: 77,19m

str. Sacului

Comună din Banat, situată pe
cursul superior al râului Timiş,
la poalele de vest ale Munţilor
Poiana Ruscă şi cele de nordest ale Dealurilor Pogănişului.
Deţinea 1566 locuitori în anul
2005. Atestat documentar din
anul 1548 etc.
Lungime: 301,66m

str. Salcâmilor
Lungime: 780,77m

str. Salciei
Lungime: 181,30m

str. Samuil Micu

Samuil Micu, supranumit și Klein
sau Clain, pe numele laic Maniu
Micu, (n. septembrie 1745, Sadu,

scaunul Sibiului - d.13 mai 1806,
Buda, Ungaria) a fost un teolog,
istoric, filolog, lexicograf și filozof
iluminist român, reprezentant al
Școlii Ardelene. Autor de lucrări
teologice și cuvântări, a tradus
din Sfinții Părinți răsăriteni, a
dat o nouă traducere a Bibliei,
în 1795, a doua tipărită în
românește, după Biblia de la
București (cea a Episcopului
Petru Pavel Aron, din 1760-1761,
a rămas în manuscris până în
anul 2005), și a fost unul din
apărătorii vechilor rânduieli
și tradiții răsăritene în cadrul
Bisericii Române Unite cu
Roma, ridicându-se împotriva
încercărilor de centralizare
ale episcopului Ioan Bob.
Istoria, lucrurile și întâmplările
românilor (1805) a fost publicată
integral abia în anul 1995 de
Ioan Chindriș, sub titlul “Istoria
românilor”, ediție princeps după
manuscrisul original, cu prefață
și note de autor, vol. I-II, Editura
Viitorul Românesc, București,
1995.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 820,44m

str. Samuil Şagovici

Dr. Samuil Șagovici a ocupat
funcția de primar al municipiului
Timișoara în perioada 17 aprilie
1926 - 1 iunie 1926 și cel de
secretar general al municipiului
Timișoara în perioada 19311937.
Lungime: 1333,09m

piaţa Sarmisegetusa

Sarmizegetusa, colocvial
Grădiște, (în maghiară
Várhely, în trad. “Locul
Cetății”) este un sat în județul
Hunedoara, Transilvania,
România. Este reședința
comunei Sarmizegetusa. Pe
teritoriul localității se găsesc
ruinele cetății Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, fosta capitală
a Daciei romane. Conform
recensământului din 1930
localitatea număra 972 de
locuitori.
Lungime: 114,52m

str. Satu Mare

Municipiu reședință de județ și
cel mai mare oraș al județului
Satu Mare, România. În trecut
a fost reședința Comitatului
Sătmar și al Județului (interbelic)
Satu-Mare. Avea o populație de

102.411 locuitori în 2011. Apare
documentar din secol XII, sub
denumirea de Castrum Szatmar
(Sătmar) etc.
Lungime: 425,34m

str. Satu Nou

Localităţi care se află în mai
multe judeţe din România,
Transilvania, cum ar fi: jud. Arad;
jud. Bihor; jud. Bistriţa Năsăud;
jud. Harghita (comuna Ocland);
jud. Mureş (comuna Gheorghe
Doja); jud. Mureş (comuna
Sânpetru de Câmpie) etc.
Lungime: 182,81m

intr. Saturn

Saturn este a șasea planetă de
la Soare și a doua ca mărime
din Sistemul Solar, după Jupiter.
Împreună cu Jupiter, Uranus și
Neptun, Saturn este clasificat
ca un gigant gazos. Aceste
planete sunt numite corpuri
joviane, însemnând planete
asemănătoare cu Jupiter. Saturn
este numit după zeul roman
Saturnus (care va denumi ziua
de sâmbătă), echivalentul zeului
grec Kronos (Titan și tatăl lui
Zeus), babilonianul Ninurta și
divinității Hindu Shani. Simbolul
lui Saturn este coasa zeului
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Kronos.
Lungime: 107,76m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Sava Petrovici

datelor statistice un nr. de
245.638 locuitori, în anul 2005.
Resedinţa se află în municipiul
Zalău etc.
Lungime: 103,23m

Lungime: 313,85m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 355/2008)

str. Secerii
Lungime: 424,98m

Pictor bănăţean din Izvin, jud.
Timiş (1794 - 1857). Printre
operele sale se numără “Tabloul
Sfintei Treimi”, în Biserica
sârbească din Timişoara, cu
hramul Sfântului Nicolae a
pictat Pictura iconostasului,
pictată între anii 1819-1820
şi icoană pe tronul Maicii
Domnului din anii 1811. Pe
iconostas se află o inscripţie cu
litere chirilice: “Cu ajutorul lui
Dumnezeu s-a zugrăvit și pictat
această biserică al cărei hram
este Sf. Nicolae”.
Lungime: 117,72m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

aleea Sănătăţii

Lungime: 99,03m

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 259 m în 2013.
Lungime: 660,77m

aleea Săgeţii

str. Sebeş

intr. Sepia

S-a reabilitat trotuarul parţial
în 2012.
Lungime: 164,35m

str. Sălaj

Judeţ situat în Transilvania, în
nord-vestul ţării, cu suprafaţa
de 3864 km2. Deţinea conform

Lungime: 527,98m

str. Sânzienelor

Stradă nouă perpendiculară pe
strada Crăiţelor şi Orhideelor.
Lungime: 479,33m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 498/2006)

str. Sânzienelor

Prelungire stradă.
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 354/2008)

aleea Scurtă

Sebeş este un municipiu din
judeţul Alba, situat în partea de
vest a Podişului Secaşelor, pe
cursul inferior al râului Sebeş, la
16 km sud de municipiul Alba
Iulia. Avea o populație de 27.698
de locuitori la recensământul
din 2002.

str. Semenic

Munții Semenic sunt o grupă
muntoasă a Munților Banatului
aparținând de lanțul muntos
al Carpaților Occidentali. Cel
mai înalt pisc este Vârful Piatra
Goznei cu o altitudine maximă
de 1447 de metri.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 88 m în 2014.
Lungime: 303,01m

str. Semicerc

Lungime: 347,47m

str. Sergent Constantin
Muşat
Constantin Mușat (n. 10
septembrie 1890, satul
Domnești, astăzi în comuna
Clinceni, județul Ilfov - d. 14

august 1917, zona Oituz) a fost
un ostaș român, căzut eroic în
timpul primului război mondial,
în luptele de la Oituz (8-22
august 1917). A luptat în Defileul
Predeal din jurul Brașovului
și în zona Câineni (județul
Vâlcea), locul unde a murit și
generalul David Praporgescu. A
fost transferat apoi la o unitate
de pe frontul din Moldova. În
decembrie 1916, caporalul
Mușat a fost grav rănit în luptele
din zona Munților Vrancei, la
Râpa Roșie, fiindu-i amputat
brațul stâng la Spitalul Militar
din Iași. Deși devenise invalid
de război, caporalul Mușat a
refuzat să fie clasat și a cerut
să fie trimis din nou pe front și
să arunce grenade cu brațul
drept. În confruntările armate
de la Oituz (8-22 august 1917),
caporalul Mușat și-a pierdut
viața eroic la data de 14 august
1917, în timp ce arunca o
grenadă cu o singură mână.
Lungime: 102,36m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 239/2004)

calea Sever Bocu

Sever Bocu (n. 19 noiembrie
1874, Șiștarovăț - d. 21
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ianuarie 1951, închisoarea
Sighet) a fost un politician
șovin român, contabil, 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.
În anul 1906 a publicat la
Arad traducerea unei lucrări
a ministrului liberal József
Eötvös, sub titlul Chestiunea de
naționalitate. În 1917 a editat
pentru prizonierii de război
români din lagăre un ziar numit
„România Mare”. După Primul
Război Mondial a devenit
unul dintre fruntașii Partidului
Național Român, ulterior ai
Partidului Național Țărănesc.
A fost președintele organizației
din județul Timiș-Torontal a
PNȚ. În 1921 a fost ales deputat
din partea acestui partid.
„Directoratul Banatului” s-a aflat
sub conducerea sa. Tot el a fost
și guvernator al ținutului Timiș
între 1938 - 1940. La alegerile
din 1946 a fost ales deputat de
Timiș-Torontal, pentru ultima
oară. Însă autoritățile comuniste
de la București și ocupantul

sovietic n-au mai permis
deputaților Partidului Național
Țărănesc participarea la
lucrările Camerei. A fost arestat
la începutul lunii mai, 1950. A
încetat din viață în data de 21
ianuarie 1951, în închisoarea
Sighet.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 675 m în 2013.
Lungime: 2707,90m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Severin

Drobeta-Turnu Severin
(denumire până în 1972:
Turnu Severin, în maghiară:
Szörényvár, în germană: Turm
Severin) este un municipiu, port
la Dunăre, reședința județului
Mehedinți. Localitatea s-a
dezvoltat în apropierea castrului
roman Drobeta, devenind
dintr-un punct strategic inițial
un oraș de răscruce a drumurilor
pe uscat și pe apă care duceau
la nord și la sud de Dunăre. În
timpul antichității romane, a
devenit primul centru urban din
regiune și al treilea din provincia
Dacia, după Sarmizegetusa și
Apullum. În timpul lui Hadrian
orașul a fost declarat municipiu

(în 121), în momentul în care
populația atinsese 14.000 de
locuitori. În timpul lui Septimiu
Sever a fost ridicat la rangul de
colonie (în 193), ceea ce conferea
locuitorilor urbei drepturi egale
cu cetățenii Romei.
Lungime: 263,34m

str. Sf. Apostoli Petru şi
Pavel

Sfântul Apostol Petru - fiul
lui Iona şi fratele Apostolului
Andrei, s-a născut în Betsaida
Galileei. Numele său iudeu era
Simon, însă Mântuitorul îl va
numi Chifa (piatră). Sfântul
Apostol Pavel era originar
din Tarsul Ciliciei, din neamul
Veniamin. Sfântul Pavel a fost
elevul învăţatului Gamaliel.
Pavel locuia în Tars şi lupta
împotriva creştinilor. Sfântul
Apostol Pavel a participat la
uciderea arhidiaconului Ştefan.
Pe calea Damascului i se arăta
Hristos într-o lumină orbitoare
şi îl mustra: “Saule, Saule de ce
mă prigoneşti?”. Se converteşte
şi primeşte botezul de la Anania,
episcopul Damascului.
S-a aşternut covor asfaltic
pe toată lungimea străzii în
2012-2013-2014; S-a reabilitat

trotuarul pe toată lungimea
străzii în 2013-2014.
Lungime: 1092,13m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

piaţa Sfânta Maria

Maica Domnului sau Fecioara
Maria (din ebraică Miryam
 ;םירמn. Sepphoris sau
Ierusalim - d. Ierusalim sau
Efes) a fost, conform scrierilor
Noului Testament, mama lui
Iisus din Nazaret. Conform
protoevangheliei după Iacob,
Fecioara Maria a fost fiica
lui Ioachim și Ana. Conform
Noului Testament, în momentul
conceperii lui Iisus Cristos, fapt
ce i-a fost revelat de Arhanghelul
Gabriel, ea era logodnica lui
Iosif din Nazaret. În tradiția
creștină (ortodoxă, catolică,
anglicană și luterană) precum
și în cea musulmană, a rămas
prin minune fecioară în timpul
conceperii și nașterii lui Iisus.
Lungime: 184,58m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Sfânta Rosalia

Sfânta Rosalia Sinibaldi
(Palermo, 1128 - Palermo, 4
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septembrie 1165), este o fecioară
sfântă venerată de Biserica
Catolică, conform tradiției, a
aparţinut familiei nobiliare a
Sinibaldi în secolul al XII-lea.
Lungime: 155,29m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

piaţa Sfântul Gheorghe

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
(c. 275/280 – d. 23 aprilie 303)
este un sfânt megalomartir,
pomenit de aproape toate
Bisericile tradiționale, de
obicei pe data de 23 aprilie.
Patron al unui număr de țări,
regiuni și orașe printre care al
Angliei. S-a înrolat în armata
romană și, parcurgând ierarhia
militară, Sf. Gheorghe s-a făcut
remarcat prin îndemânarea
cu care mânuia armele. În
ciuda decretului împotriva
creștinilor, emis de Dioclețian
în 303, Sf. Gheorghe a ales să-și
mărturisească public credința
creștină. Din ordin imperial,
sfântul a fost întemnițat și
supus torturii pentru a-și
renega credința. Loviri cu sulița,
lespezile de piatră așezate pe
piept, trasul pe roată, groapa
cu var, încălțămintea cu cuie,

băutura otrăvită, bătaia cu vâna
de bou și toate celelalte torturi
nu au reușit să-l facă să renunțe
la credința sa.
Lungime: 117,93m

str. Sfântul Ioan

(Noul Testament). Unul din cei
4 evanghelişti (?-100 p.C.). Face
parte şi dintre cei 12 apostoli.
S-a reabilitat trotuarul pe toată
lungimea străzii în 2012.
Lungime: 210,02m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

intr. Sfântul Iosif Cel Nou
de la Partoş

(n. cca. 1568, Raguza Dalmației d. 1656, Mănăstirea Partoș) este
un sfânt român din calendarul
creștin-ortodox, sărbătorit pe
data de 15 septembrie.
Lungime: 181,49m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 143/2012)

piaţa Sfântul Nicolae

Prelat creştin (c.270-c.352
e.n.). Arhiepiscop la Myra (Asia
Mică). Adversar al arianismului,
persecutat pe timpul lui
Diocleţian. Participant la sinodul
de la Niceea din anul 325 e.n.

Lungime: 240,94m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Sibiu

Sibiu (în latină Cibinium, în
germană Hermannstadt, în
maghiară Szeben, Nagyszeben)
este reședința de județ și
cel mai mare municipiu al
județului Sibiu, România.
Sibiul este un important centru
cultural și economic din sudul
Transilvaniei, cu o populație
de 147.245 locuitori conform
recensământului din 2011.
Numit în antichitate Cedonia pe
timpul când aparţinea de Roma
antică.
Lungime: 300,71m

str. Siemens

1. Werner von Siemens (18161892). Inginer, industriaş
german, a construit primul
tramvai cu alimentare electrică
prin cele două șine (1870),
prima locomotivă electrică
(1879), și primul război de
țesut cu acționare electrică
(1879). 2. Carl Wilhelm Siemens
(în engleză Charles William
Siemens, cunoscut ca Sir
William Siemens; n. 4 aprilie

1823 – d. 19 noiembrie 1883)
a fost un inginer britanic de
origine germană, cunoscut
pentru dezvoltarea cuptorului
regenerativ și apirometrului
electric.
Lungime: 984,37m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 422/2006)

str. Silistra

Silistra sau Dârstor (română
Dârstor, bulgară Силистра
Silistra, latină Durostorum,
turcă Silistre) este un oraș port la
Dunăre, în nord-estul Bulgariei.
Este centrul administrativ al
Regiunii Silistra și unul din
cele mai importante orașe din
regiunea istorică Dobrogea și
din Cadrilater. A aparținut Țării
Românești în timpul lui Mircea
cel Bătrân, probabil și al lui
Vlad Țepeș pentru scurtă vreme;
a revenit României după al
Doilea Război Balcanic, în 1913,
până în 1940, când a fost cedat
Bulgariei. Dârstor deasemenea
reprezintâ originea denumirii
cartierului bucureștean Dristor,
acesta aflandu-se pe ruta către
Dobrogea de Sud și implicit
cetatea Dârstorului în momentul
creării sale.
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S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 194 m în 2012.
Lungime: 1109,30m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Silviu Bejan

Profesor de limba română,
din Banat, director la liceul
Constantin Diaconovici Loga,
după unirea Transilvaniei
cu Regatul român. Participă
în calitate de credenţionar
la Marea Unire de la Alba
Iulia din 1.12.1918. Părintele
lui Ioan Bejan (1922-1991),
profesor, doctor, inginer şef,
catedra de termotehnică a
Institutului Politehnic Traian
Vuia - Timişoara, violonist
la Filarmonica Banatul şi
susţinător de marcă al echipei
de fotbal Poli Timişoara.
Lungime: 67,48m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Simeon Mangiuca

Simeon Mangiuca (n. 2
septembrie 1831, Broșteni, jud.
Caraș-Severin, d. 4 decembrie
1890, Oravița), a fost un
folclorist român, membru de
onoare (din 1890) al Academiei

Române. A studiat folclorul
românesc, obiceiurile populare,
colindele și obiceiurile funebre.
Este autorul uneia dintre primele
cercetări de folclor comparat
din Banat. Publică numeroase
lucrări de referință în domeniu în
ziare precum „Albina” din Viena,
„Luminătorul” din Timișoara și
„Familia” din Oradea. Lucrări:
“De la originea, vechitatea
și însemnătatea istorică a
numelui Valacu”; “Baba Dochia”;
“De însemnătatea botanicei
româneșci”; “Calendarul iulian,
gregorian și poporul român” etc.
Lungime: 335,40m

str. Simion Bărnuţiu

Simion Bărnuțiu (n. 21 iulie 1808,
Bocșa, Sălaj - d. 28 mai 1864,
Sânmihaiu Almașului) a fost un
om politic român, istoric, filozof,
și profesor universitar, unul
dintre principalii organizatori
ai Revoluției de la 1848 în
Transilvania. A scris: “Metafizica”
etc.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2014.
Lungime: 1060,71m

str. Sinaia

Sinaia este un oraș în România,
situat la poalele munților Bucegi,
cunoscut mai ales datorită
importanței sale turistice. Aici
se află și Castelul Peleș, fosta
reședință de vară a regelui
Carol I. Sinaia se află în județul
Prahova, la circa 60 km nordvest de Ploiești și la 50 km sud
de Brașov. Amplasat într-o
zonă muntoasă pe valea râului
Prahova, altitudinea orașului
variază între 767 m și 1.055 m.
Sinaia are statut de stațiune
turistică și balneo-climaterică.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2012.
Lungime: 262,13m

str. Sirius

Sirius este cea mai strălucitoare
stea observată cu ochiul liber
de pe cer. Cu o magnitudine
aparentă de -1,46, ea este
aproape de două ori mai
strălucitoare decât Canopus, a
doua cea mai strălucitoare stea.
Numele „Sirius” este derivat din
limba greacă veche: Σείριος
(Seirios, „luminos”); steaua a
fost asociată cu vara. Deţine un
satelit de mărime stelară 10.

Lungime: 618,65m

aleea Smeurişului
Lungime: 77,33m

str. Snagov

Snagov este o localitate în
județul Ilfov, România, reședința
comunei cu același nume, pe
lacul Snagov. Conform datelor
statistice deţinea 5705 locuitori
în anul 2005.
Lungime: 402,65m

str. Soarelui
Lungime: 593,07m

str. Socrate

Socrate (greacă: Σωκράτης
Sōkrátēs; n. cca. 470 î.Hr. – d. 7
mai 399 î.Hr.) a fost un filosof
din Grecia antică. Gândirea
socratică gravitează în jurul
cunoașterii de sine - Gnothi se
auton. Esențială pentru om
este capacitatea sa de a intra
în relație de dialog, Socrate
punând pe prim plan sufletul iar
nu corpul. Filosoful antic grec
Socrate, care a plătit cu viața
pentru învățătura și activitatea
sa neconformistă, a fost achitat
în 2012 după 2500 de ani de la
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moarte, într-un proces rejudecat,
simbolic, în Grecia, fiind
reprezentat de zece avocați și
apărători ai drepturilor omului,
rejudecarea procesului fiind
organizată de Fundația Onassis.
Lungime: 438,13m

splaiul Sofocle

Sofocle (Greacă veche
Σοφοκλῆς-Sofokles - n. cca.
496 î.Hr. - d. 406 î.Hr.) a fost un
poet tragic grec. Împreună cu
Eschil și Euripide a pus bazele
tragediei clasice grecești.
Aduce însemnate inovații în
tehnica teatrală: renunțarea
la conexiunea trilogiei prin
crearea de piese independente,
mărirea numărului choreuților
de la 12 la 15, introducerea celui
de-al treilea actor, dezvoltarea
dialogului, importanța acordată
decorului și costumelor. Opera
marelui poet tragic, continuator
al lui Eschil, cuprinde peste 120
de piese (după diverse păreri și
izvoare, numărul pieselor este de
123, 130, 133, ba chiar și de 140),
dintre care ne-au mai rămas în
întregime numai șapte.
Lungime: 1154,97m

str. Someş

Someșul (maghiară: Szamos,
germană: Somesch sau
Samosch, latină: Samus) este al
cincilea râu ca mărime și debit
din România. Are o lungime de
peste 465 km, dintre care 376
km sunt pe teritoriul României.
Bazinul hidrografic se formează
prin unirea pe teritoriul comunei
Mica, la circa 4 km în amonte de
municipiul Dej, a râului Someșul
Mare cu Someșul Mic. Someșul
Mic (format prin confluența
Someșului Rece cu Someșul
Cald) are izvorul în Munții
Apuseni, iar Someșul Mare
izvorăște din Munții Rodnei.
Lungime: 415,40m

str. Sorin Titel

Sorin Titel (7 decembrie 1935,
Margina, județul Timiș - 17
ianuarie 1985) a fost un eseist,
romancier și scriitor român
contemporan. Pe plan literar
debutează în 1957 cu schița
“Drumul” în revista “Tânărul
scriitor”. În 1963 publică primul
său volum de schițe, “Copacul”.
Scrie numeroase schițe,
povestiri, romane, eseuri, printre
care: “Ţara depărtată”; “Pasărea
şi umbra”; “Clipa cea repede”;

“Femeie iată Fiul tău” etc.
Lungime: 263,85m
Dec. nr. 505/1990

Sovata, este din anul 1602.
Lungime: 121,84m

str. Soroca

Spartacus a fost conducătorul
celei de-a III-a răscoale a
sclavilor (74 î.Hr. - 71 î.Hr.),
care a avut loc în Italia. A fost
un gladiator roman de origine
tracă. Hotărând să devină
liber, Spartacus evadează
împreuna cu cei 70 de tovarăși
din școala de gladiatori din
Capua, organizând la scurt timp
o armată care număra 40.000
de oameni, ajungând apoi la
70.000 de oameni. Acesta a
dat mai multe lupte împotriva
romanilor împreună cu alți
3 sclavi, Gannicus Crixus și
Oinomanus, zdrobind 4 legiuni,
învingându-l pe generalul
Publius Varinus. Dorind să
ajungă în Sicilia și să o elibereze
de dominația romană, acesta
convinge niște pirați să-l treacă
în Sicilia, dar aceștia îl înșală,
pregătesc un atentat asupra lui
Spartacus cu ajutorul soldaţilor
romani și pleacă în zorii zilei.
Lungime: 274,72m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

Soroca este un oraș în nord-estul
Republicii Moldova, situat pe
malul drept al râului Nistru, la
160 km de capitala Moldovei Chișinău, în partea de nord-est
a Republicii Moldova la frontieră
cu Ucraina. Cu 37,7 mii locuitori
este al 8-lea oraș ca mărime
din Moldova, dar și al doilea ca
mărime și ca importanță din
Regiunea de Nord.
Lungime: 317,54m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Sovata

Sovata (în maghiară Szováta, în
germană Sowata) este un oraș
din județul Mureș, Transilvania,
România. Este situat pe cursul
superior al râului Târnava Mică,
la confluența cu râul Sovata.
Stațiune cu sezon permanent,
Sovata a fost menționată pentru
prima data ca loc tămăduitor
într-un document din 1597, dar
abia în 1850 devine stațiune
balneară. Atestare documentară
a orașului, cu denumirea de

str. Spartacus
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str. Spătarul Milescu

Nicolae Milescu sau Neculai
Milescu Spătarul (în rusă
Николай Гаврилович
Спафарий) (n. 1636, Vaslui
- d. 1708, Moscova) a fost un
cărturar, traducător, călător,
geograf și diplomat moldovean,
activ atât în Moldova, cât și în
Țaratul Rusiei. A fost cunoscut și
sub numele de Spătarul MilescuCârnu. Denumirea de “Spătarul”
provine de la faptul că a deținut
această funcție o perioadă
în Țara Românească. A scris:
“Jurnal de călătorie în China”,
“Descrierea Chinei” etc.
Lungime: 204,52m

aleea Speranţei
Lungime: 127,64m

splaiul Spiru Haret

Matematician, sociolog,
pedagog şi om politic român
(1851-1912, n. Iaşi). Academician
(1892), Profesor universitar la
Bucureşti. Teza de doctorat:
“Asupra inviolabilităţii axelor
mari ale orbitelor planetare”.
Lungime: 441,13m

aleea Sportivilor

(reprezintă o porţiune din

spatele Sălii Olimpia, unde a fost
reabilitat trotuarul şi carosabilul)
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 203 m în 2013. S-a
reabilitat trotuarul pe o lungime
de 80 m în 2012.

calea Stan Vidrighin

Stan Vidrighin (n. 1876, Rășinari
- d. 1956, București) a fost
un inginer român, primar al
Timișoarei între 1 septembrie
1919 – 30 aprilie 1921 și 3
ianuarie 1922 – 31 august
1922. A mai fost și senator de
Timiș-Torontal, director general
la Poșta Română, CFR, fabrica
de vagoane „Astra”. Vidrighin
a fost un important militant
pentru unirea Transilvaniei și
Banatului cu România, fiind
ales deputat pentru Marea
Adunare Națională de la Alba
Iulia din 1 decembrie 1918. A
fost ales primar al Timișoarei la
1 septembrie 1919, la scurt timp
după instalarea administrației
românești în oraș. A deținut
această funcție până în 30
aprilie 1921, când a trebuit să
renunțe la funcție din cauza
unui proces, care s-a dovedit
nefondat. Un an mai târziu
a redevenit primar, între 3

ianuarie 1922 și 31 august 1922.
Sub administrația sa orașul a
reorganizat sistemul de apă,
canalizare, gaz, electricitate
și transport în comun, pe
modelulul Regiilor Autonome
deținute de primărie.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 1650 m în 2012.
Lungime: 1983,19m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Steaua
Lungime: 643,34m

str. Stejarul

S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2014;
S-a reabilitat trotuarul pe aprox.
50% din lungimea străzii în
2014.
Lungime: 133,21m

str. Stelelor

S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 32 m în 2012.
Lungime: 457,59m

str. Storojineţ

Storojineț este un oraș în
regiunea Cernăuți (Ucraina),
centru administrativ al

raionului omonim de la poalele
Carpaților Bucovinei. Este situat
la o distanță de 22 km sudvest de municipiul Cernăuți,
în apropiere de frontiera cu
România. Orașul se află la o
altitudine de 366 metri, pe
malul râului Siret, în partea de
centru a raionului Storojineț.
Are o suprafață de 5,80 km² și
o populație de 14,506 locuitori,
preponderent ucraineni,
dar există și o comunitate
importantă de români. Prima
mențiune documentară a
orașului este din anul 1448.
În perioada interbelică, acest
oraș a fost reședința județului
Storojineț din Regatul României.
Ziua orașului se sărbătorește în a
treia duminică din luna mai.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 168,01m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

aleea Studenţilor
Lungime: 379,88m

str. Stuparilor

S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 500 m în 2012.
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Lungime: 1004,35m

str. Subuleasa

Canal colector (stare
descoperită) în municipiul
Timişoara, în partea de centru
sud-est, între cartierul Plopi şi
cartierul Kuntz, în apropiere de
intrarea cursului de apă Bega
pe raza municipiului Timişoara
(între calea Stan Vidrighin, aflată
la ieşire spre Buziaş şi cursul de
apă Bega) etc.
Lungime: 109,48m

str. Suceava

Suceava este reședința și
totodată cel mai mare oraș al
județului Suceava. Municipiul
Suceava se numără printre cele
mai vechi și mai importante
așezări ale țării. Timp de
două veacuri a fost capitală
a principatului Moldova, iar
între 1774–1918 a fost un
oraș din Imperiul Austriac
(pământurile coroanei Regatul
Galiției și Lodomeriei și Ducatul
Bucovinei). Este menţionată în
documente scrise din feudalism,
Evul Mediu timpuriu – median şi
anume din anul 1388.
Lungime: 539,66m

str. Sucului
Lungime: 194,42m

bd. Sudului

S-a aşternut covor asfaltic pe
o lungime de 415 m în 2013 şi
875 m în 2014; S-a reabilitat
trotuarul pe o lungime de 32 m
în 2013.
Lungime: 1281,75m

str. Sulina

Sulina este un oraș și un
port liber în județul Tulcea,
Dobrogea, la extremitatea estică
a României, în Delta Dunării, în
punctul de vărsare al brațului
Sulina în Marea Neagră. Are o
populație de 3.663 de locuitori.
Sulina nu este legată direct de
rețeaua de drumuri din România
și poate fi atinsă numai pe
calea apei, fie pe Dunăre, fie
pe Marea Neagră. La capitolul
“istorie nescrisă” există supoziția
că Sulina ar exista de prin
secolele VI - VII î.Hr., ca meleag
al vestiţilor traci cimerieni şi s-ar
fi dezvoltat odată cu apariția
primelor colonii greceşti pe
malul Pontului Euxin. Așadar,
Sulina ar putea avea circa
2700 de ani vechime, ceea ce

ar plasa-o între cele mai vechi
așezări din România.
Lungime: 1418,00m

Lungime: 110,67m

Mic este o localitate în județul
Timiș, Banat, România. Aparține
de comuna Traian Vuia și are
o populație de 369 locuitori
(2002).
Lungime: 87,74m

intr. Surduc

str. Surorile Martir Caceu

intr. Sunetului

1. Comună din Transilvania,
judeţul Sălaj, cu 3904 locuitori
în anul 2005. Configurația
morfologică a locului în care
este așezată astăzi localitatea
justifică denumirea de:
trecătoare, loc de acces, defileu,
deoarece pe aici se putea trece
spre est sau vest prin defileul
Văii Someșului și totodată, din
acest loc se pătrundea pe Valea
Gârboului, Poiana Onții și în fine,
pe Valea Solonei, înspre Solona,
Teștioara și Văleni. 2. Surducu

1. Margareta Caceu (9.02.1952
-17.12.1989 Timişoara) ucisă la
Revoluţia din Decembrie 1989.
2. Mariana Caceu (21.10.1953
– 17.12.1989 Timişoara) ucisă
ca şi sora ei, la Revoluţia din
Decembrie 1989.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2012-2013.
Lungime: 1101,83m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)
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Ş
calea Şagului

Comună din judeţul Timiş,
Banat, situată pe cursul de apă
Timiş cu 2689 locuitori în anul
2005. Satul Şag este menţionat
în documente din anul 1333
sub nume de Sagad. Biserică
edificată 1968-1972, cu ajutorul
mitropolitului N. Corneanu.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 500 m în 2013; S-au
efectuat lucrări de întreţinere şi
reparaţii la carosabil în 20122013-2014.
Lungime: 5889,72m

str. Şcolii
Lungime: 265,28m

str. Ştefan cel Mare

Ștefan al III-lea, supranumit
Ștefan cel Mare (n. 1433, Borzești
- d. 2 iulie 1504, Suceava),
fiul lui Bogdan al II-lea, a
fost Domn al Moldovei între
anii 1457 și 1504. A domnit
aproape 50 de ani, durată
care nu a mai fost egalată în
istoria Moldovei. În timpul său,

țara a dus multe lupte pentru
independență împotriva mai
multor vecini, cum ar fi Imperiul
Otoman, Regatul Poloniei și
Regatul Ungariei. Mai multe
dintre bisericile și mănăstirile
construite în timpul domniei sale
sunt astăzi pe lista locurilor din
patrimoniul mondial.
Lungime: 814,19m

str. Ştefan Cicio Pop

Avocat, politician român din
Transilvania (1.04.1865, Şigău,
Cluj – 16.02.1934, Conop, Arad).
Membru al PNR cu studii la
Viena, stabilit la Arad. Ministru
de Stat şi de Externe în perioada
1919-1920 etc.
Lungime: 118,23m
D.C.J. nr. 505/1990

str. Ştefan Nădăşan

Inginer român (1901-1967, n.
Timişoara). Academician (1963),
profesor universitar la Timişoara.
Scrieri: “Rezistenţa materialelor”;
“Oboseala materialelor”;
“Încercări şi analize de metale” etc.

Lungime: 305,72m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 169/2004)

str. Ştefan Octavian Iosif

Ștefan Octavian Iosif (n. 11
septembrie 1875, Brașov - d.
22 iunie 1913, București) a fost
un poet și traducător român,
membru fondator al Societății
Scriitorilor Români. Urmează
studiile liceale la Brașov și
Sibiu. Își stabilește reputația de
poet în epocă prin volumele:
“Patriarhale” (1901), “Romanțe
din Heine” (1901), “Poezii”
(1902), “Din zile mari” (1905),
“Credințe” (1905). Din inițiativa
lui Emil Gârleanu, Șt.O. Iosif și
Dimitrie Anghel, scriitorii tineri
din București s-au întrunit
într-o primă consfătuire de
lucru în ziua de 13 martie 1908,
alcătuind o comisie provizorie
pentru elaborarea statutelor
preconizatei Societăți a
Scriitorilor Români.
Lungime: 506,84m

str. Ştefan Procopiu

Ștefan Procopiu (n. 19 ianuarie
1890, Bârlad - 22 august 1972,
Iași) a fost un fizician, profesor
universitar și inventator român,

membru titular (din 1955) al
Academiei Române. A descoperit
efectul Procopiu de depolarizare
a luminii.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 210 m în 2013.
Lungime: 1196,73m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 57/2004)

str. Ştefan Szonyi

Ștefan Szönyi (n. 1913, Banloc,
România - d. 1967, București)
a fost un pictor român,
reprezentant al realismului
socialist. Absolvent al Institutului
de Arte Plastice din Timișoara
(1937). Pleacă la studii la Paris
în 1939, unde se înscrie la
Academia Ranson. Prin Decretul
nr. 3 din 13 ianuarie 1964 al
Consiliului de Stat al Republicii
Populare Romîne, pictorului
Ștefan Szönyi i s-a acordat titlul
de Maestru Emerit al Artei din
Republica Populară Romînă
„pentru merite deosebite în
activitatea desfășurată în
domeniul teatrului, muzicii și
artelor plastice”.
Lungime: 251,40m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 200/2002)
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str. Ştiinţei
Lungime: 102,62m

str. Ştrandului

S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2014.
Lungime: 920,78m

str. Taborului

T

Cetate din Cehia, situată în
apropierea râului Luznice la o
distanţă de 88 km sud de Praga.
Edificată de adepţii lui Jan Hus în
anul 1420. Fortificaţii din secolul
XV - XVII. Primărie din 1440 1515 etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 156 m în 2012 şi 261
m în 2013.
Lungime: 672,12m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 68/2003)

str. Tacit

Caiu Corneliu Tacit (în latină
Gaius - sau Publius - Cornelius
Tacitus; n. cca. 55, d. cca.115)
d.Hr., a fost un om politic și unul
din cei mai importanți istorici
romani, considerat părintele
istoriografiei latine. Tacit a
început cariera politică tipică a
unui senator (cursus honorum),
în anul 79 d.Hr. a avut funcția de
Questor, în 88 era Pretor, pentru
a deveni în anul 97 Consul și în
112-113 Proconsul al provinciei
Asia (Asia Mică de astăzi).

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 221 m în 2013.
Lungime: 621,47m

bd. Take Ionescu

Take Ionescu (n. 13 octombrie
1858, Ploiești - d. 22 iunie1922,
Roma) a fost un om politic,
avocat și ziarist român, care a
deținut funcția de prim-ministru
al României în perioada 19211922. De-a lungul vieții a folosit
mai multe nume (Dumitru G.
Ioan, Dimitrie G. Ioan, Dimitrie
G. Ionescu, Demetru G. Ionescu,
etc.), pentru ca odată cu intrarea
în viața politică să se oprească
la numele pe care avea să-l
folosească până la moarte, Take
Ionescu. Take Ionescu a fost un
susținător al intrării României
în Primul Război Mondial, de
partea Antantei. De activitatea
sa ca ministru de externe se
leagă semnarea Păcii de la
București din 1913, la sfârșitul
celui de-Al Doilea Război
Balcanic, precum și punerea
bazelor Micii Înțelegeri în 1921.
A fost un sprijinitor activ al luptei
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pentru unitatea națională a
românilor din afara granițelor,
militând în același timp
pentru respectarea drepturilor
minorităților naționale.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2014; S-a reabilitat
trotuarul pe o lungime de 170 m
în 2013.
Lungime: 1259,05m
Dec. nr. 260/1990

intr. Talăngii
Lungime: 454,27m

str. Tapia

Localitate din regiunea Banat,
aflată în apropiere de municipiul
Lugoj, judeţul Timiş. După
unii istorici printre care şi Josif
Constantin Drăgan, aici a avut
loc un conflict armat între romani
şi daci în anul 88 d H. (localitate
numită atunci Tapae) etc.
Lungime: 243,38m

str. Tata Oancea

Petru E. Oance (n. 1881 – d.
1973), cunoscut mai degrabă
sub pseudonimul Tata Oancea,
a fost un talentat artist popular,
poet şi sculptor, om de cultură
ce a întruchipat profund

spiritualitatea bănățeană
(PresaOnline, știri locale
de Caraș-Severin, 1 Martie
2008). La opera sa aveau să se
raporteze mai multe generații
de poeți, țărani condeieri,
personalități literare și culturale.
A fost editorul, publicistul și
distribuitorul, chiar și tipograful
(uneori) al revistei Vasiova. A
scris în viața lui 2500 de versuri,
250 de schițe și 28 de nuvele și
a editat de unul singur, revista
„Vasiova”. Versurile „Țara mea”,
„Dascălul”, “Vasiova, Vasiova”
și “Controla” au rămas cu
vocea sa în „Fonoteca de aur” a
Studioului de Radio Timișoara.
Dintre operele sale sculptate au
rămas iconostasele bisericii din
Vasiova, ale Mănăstirii Sf. Ilie și
ușa laterală de iconostas într-o
biserică din Ardeal.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 60 m în 2013.
Lungime: 380,56m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Tazlău

Râul Tazlău este un curs de
apă, afluent al râului Trotuș. Pe
cursul superior are două ramuri:
Tazlăul Mare și Tazlăul Sărat.

După confluența acestora, în
dreptul comunei Tescani, râul
poartă denumirea de Tazlău.
Barajul Belci, care a cedat în
1991, fusese construit pe râul
Tazlău.
Lungime: 409,24m

str. Târgu Mureş

Este reședința și cel mai mare
municipiu al județului Mureș,
situat în centrul Transilvaniei
istorice, pe ambele maluri ale
cursului superior al râului Mureș.
Situat în zona central-nordică
a României, orașul are ca
delimitare geografică râul Mureș
și dealul Cornești. Târgu Mureș
se învecinează cu comunele
Sângeorgiu de Mureș, Cristești,
Livezeni, Sântana de Mureș și
Sâncraiu de Mureș. Orașul este
atestat din 1323 ca Novum
Forum Siculorum (Târgul Nou
al Secuilor) în lista de zeciuială
(dijmă) papală. Conform
recensământului din 2002
populația stabilă a orașului era
de 149.577 locuitori.
Lungime: 93,97m

str. Teatrului

Lungime: 143,66m

str. Teiului

S-a reabilitat trotuarul pe toată
lungimea străzii în 2012.
Lungime: 718,63m

str. Telegrafului
Lungime: 1185,26m

str. Teodor Bucurescu

Profesor din Sânnicolau
Mare, regiunea Banat, (1885
- 1967), judeţul Timiş, scriitor,
organizator cultural, artist,
sportiv şi economist interbelic.
Director de Şcoală Gimnazială.
Colaborator la revista “Învăţător
în Banat, Ardeal, Crişuri,
Maramureş”. A scris: “Eminescu
în Banat” etc.
Lungime: 216,94m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

str. Teodor Gârneţ

Inginer constructor de avioane
interbelic şi post belic. Studii la
Universitatea Politehnica din
Timişoara, termină în 1939.
Proiectant mondial de motor de
avion şi compresor de avion.
Lungime: 252,22m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)
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intr. Teodor Ungureanu

Face parte din Rezistenţa
Anticomunistă din Regiunea
Banatului. Prins de Siguranţa
comunistă şi executat împreună
cu alţi combatanţi în anul 1949
la Timişoara etc.
Lungime: 80,56m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 498/2006)

str. Teodor V. Păcăţian

Teodor V. Păcăţian (n. 28
noiembrie 1852, Ususău, judeţul
Arad - d. 11 februarie 1941,
Cluj-Napoca, judeţul Cluj), ziarist,
istoric, redactor-şef al „Tribunei”
din Sibiu, director la „Telegraful
Român”. Teodor Păcăţian a
devenit foarte cunoscut publicului
român după publicarea operei
sale principale, “Cartea de aur sau
luptele naţionale ale românilor
de sub coroana ungară”, apărută
în 8 volume, lucrare care i-a adus
persecuţii din partea autorităţilor,
dar şi simpatia opiniei publice
româneşti.
Lungime: 77,58m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Theodor Aman

Theodor Aman (n. 20 martie

1831, Câmpulung-Muşcel — d.
19 august 1891, București) a
fost pictor și grafician, pedagog,
academician român, întemeietor
al primelor școli românești
de arte frumoase de la Iași și
București. Opere: “Petrecere cu
lăutari”, 1851; “Bătălia de la
Oltenița”, 1854; “Cea din urmă
noapte a lui Mihai Viteazul”,
1852; “Bătălia de la Alma”, 1855;
“Bătălia românilor cu turcii în
insula Sf. Gheorghe”, 1859 etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 60 m în 2013.
Lungime: 708,31m

aleea Theodor Mihali

Theodor Mihali (n. 15 martie
1885, Prislop, comitatul SolnocDăbâca - d. 17 ianuarie 1934)
a fost un politician român
transilvănean, președinte
interimar al PNR în anul 1919. A
fost primar al municipiului Cluj
în perioada 21 aprilie 1926 - 21
octombrie 1926, respectiv 23
iunie 1927 - 24 iulie 1931.
Lungime: 171,82m

str. Theodor Pallady

Theodor Pallady (n. 11/23
aprilie 1871, Iași - d. 16 august
1956, București) a fost un

pictor român. În anul 2012 a
fost declarat membru postmortem al Academiei Române.
Theodor Pallady a studiat mai
întâi ingineria la Politehnica
din Dresda (1887-1889), luând
în același timp lecții de desen și
pictură cu Erwin Oehme, care,
recunoscându-i înzestrarea
artistică, îl sfătuiește să plece
la Paris. În capitala Franței
lucrează în atelierul lui Jean
Arman și se înscrie la Académie
des Beaux-Arts. În 1904 se
întoarce în țară și expune la
Ateneul Român și la Saloanele
Oficiale. Menține însă legătura
cu Parisul, unde deschide mai
multe expoziții personale, până
în anul 1940. Expune la Bienala
din Veneția în anii 1924, 1940 și
1942.
Lungime: 695,90m

aleea Tiberiu Brediceanu

Tiberiu Brediceanu (n. 2 aprilie
1877, Lugoj - d. 19 decembrie
1968, București) a fost un
compozitor și folclorist român,
fratele lui Caius Brediceanu, fiul
lui Coriolan Brediceanu și tatăl
lui Mihai Brediceanu. O serie
de distincții i-au recompensat
activitatea: Premiul Național

pentru muzică (1927), titlurile de
Maestru Emerit al Artei (1952)
și Artist al poporului (1957). “La
șezătoare” (1908) și “Învierea”
(1936) i-au atras compozitorului
simpatia publicului.
Lungime: 75,81m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

intr. Tiberiu Timişan Pop
Lungime: 176,56m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 151/2001)

str. Tibiscum

Tibiscum (Tibisco, Tibiscus,
Tibiskon) a fost o așezare
dacică, apoi oraș în Dacia
romană, cunoscut ca municipiu
(municipium Tibiscensium) pe
vremea împăratului Gallienus
(253-268), rang la care fusese
ridicat, probabil, sub Septimiu
Sever (193-211). Orașul se găsea
la ieșirea râului Timiș din munți
și vărsarea râului Bistra, lângă
Caransebeș, azi localitatea Jupa,
județul Caraș-Severin.
Lungime: 411,80m

str. Tibrului

Tibrul (italiană Tevere, latină
Tiberis) este cel de-al treilea râu
ca lungime din Italia; având
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406 km, el izvorăște din munții
Apenini și se varsă în Marea
Tireniană. Afluenții săi principali
sunt Chiani, Paglia, Teverone
și Nera. Tibrul este cunoscut
și pentru faptul că străbate
Roma, aceasta fiind fondată
pe malurile sale la aproximativ
25 de km de gura de vărsare în
Marea Tireniană.
Lungime: 753,47m

Lungime: 711,20m

prezent este unul dintre cele mai
dezvoltate județe din țară unde
și nivelul de trai este superior
mediei naționale. Produsul
Intern Brut/locuitor în anii 2011,
2012 este de 145% în raport
cu media din România, iar în
capitala județului, Timișoara,
PIB/locuitor este mai mult de
dublul mediei naționale conform
datelor statistice oficiale.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 362 m în 2014.
Lungime: 1111,75m

str. Timiş

str. Timişului

str. Tigrului

1. Râul Timiș (în sârbă Тамиш,
Tamiș, în germană Temesch, în
maghiară Temes) este cel mai
mare râu interior al Banatului,
care își are izvoarele pe versanții
estici ai Munților Semenic, în
Județul Caraș-Severin. Râul
se formează la confluența a
trei brațe: Semenic, Grădiște și
Brebu. Traversează tot județul
Timiș, apoi trece în Serbia
unde se varsă în Dunăre, la
Panciova. 2. Județul Timiș este
situat în vestul țării, în regiunea
istorică Banat, România. După
suprafață este cel mai mare
județ al României. Numele
său provine de la râul Timiș. În

Lungime: 104,20m

str. Timocului

Râul Timoc (scris în sârbă și
bulgară Тимок) este un afluent
de dreapta al Dunării, situat în
nord-estul Serbiei și nord-vestul
Bulgariei. Numele provine de
la denumirea latină a râului,
Timacus. Râul are lungimea de
203 km. Pe o porțiune de 15 km
formează granița dintre Serbia și
Bulgaria.
Lungime: 519,06m

str. Timotei Cipariu

Timotei Cipariu (n. 21 februarie
1805, Pănade, plasa Hususău,

comitatul Târnava-Mică – d.
3 septembrie 1887, Blaj) a fost
un erudit român transilvănean,
revoluționar pașoptist, politician
în Transilvania, cleric grecocatolic, 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”. A publicat o foarte
lungă serie de studii asupra
limbii române și a gramaticii
sale, fiind considerat unul
dintre întemeietorii filologiei
și lingvisticii românești.
Prin studiile sale a căutat să
dovedească drepturile istorice
ale poporului român și originea
noastră romană.
Lungime: 181,73m

intr. Timotei Popovici

Timotei Popovici, preot,
pedagog și compozitor. N. 20
aug. 1870, în Tincova, jud. CarașSeverin, în familie de preot,
decedat la 11 septembrie 1950,
în Lugoj. Compozitor de seamă,
a alcătuit numeroase compoziții
laice și religioase, pentru cor de

copii, coruri școlare, coruri pe trei
voci și bărbătești. A publicat și o
serie de studii teoretice, dări de
seamă, recenzii, în revista „Vatra
Şcolară” de la Sibiu, “Telegraful
Român” ş.a. Se impun, între
ele, un Dicționar de muzică, cu
deosebită considerare la muzica
românească, Sibiu, 1906,160 p.
(primul la noi).
Lungime: 98,73m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

piaţa Tineretului

Lungime: 94,15m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Titan

1. În mitologia greacă este
fiul cel mare al lui Uranus,
zeul cerului. 2. Titanul este un
element chimic cu simbolul Ti
și numărul atomic 22. Are o
densitate mică și este un metal
de tranziție dur, lucios și rezistent
la coroziune (inclusiv față de apa
de mare, apa regală și clor), cu
o culoare argintie. 3. Satelit al
planetei Saturn.
Lungime: 185,61m

str. Titu Maiorescu

Titu Liviu Maiorescu (n. 15
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februarie 1840, Craiova - d.
18 iunie 1917, București) a
fost un 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 sau Ioan Slavici.
Lungime: 350,72m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Titus Livius

Titus Livius (ca. 59 î.Hr. - 17
d.Hr.) a fost istoric român, autor
al unei monumentale istorii
a Romei, Ab urbe condita (De
la fondarea Romei). Singura
sa operă, “Ab urbe condita”, în
142 de cărți, tratează istoria
romană, de la întemeierea
Romei (conform legendei în

anul 753 î.Hr.), până la moartea
generalului Drusus în campania
din Germania (9 î.Hr.). Din ea
s-au păstrat numai 35 de cărți.
Lungime: 131,35m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 143/2012)

str. Topliţa

Toplița (în maghiară
Maroshévíz) este un municipiu
din județul Harghita, România.
La ultimul recensământ din
2011, orașul avea 13.285
de locuitori. Este situat în
nordul Depresiunii Giurgeu
(Gheorgheni) din Carpații
Răsăriteni, pe cursul superior al
râului Mureș, fiind încadrată de
M-ții Călimani, M-ții Giurgeului și
M-ții Gurghiului. La o altitudine
de 650 m, în imediata apropiere
a orașului se găseşte izvorul
“Bradul”.
Lungime: 151,27m

intr. Topologului

Râul Topolog este un curs de
apă mic din Dobrogea. El își
are obârșia în Podișul Casimcei,
în apropiere de localitatea
Topolog din județul Tulcea. Râul
traversează un culoar numit
Depresiunea Topologului, care

desparte două unități fizicogeografice distincte și anume
Podișul Casimcei propriu-zis (la
Est) si Podișul Hârșovei (la Vest).
Râul are o lungime totală de 38
km, din care 20 km în județul
Tulcea, iar restul în județul
Constanța.
Lungime: 262,34m

str. Toporaşilor

Lungime: 312,96m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 498/2006)

str. Torac

Localitate rurală din Serbia,
numită şi Begheiţi. Este situat
în comuna Žitište, Districtul
Banatul Central din Voivodina.
Potrivit recensământului din
2002, satul are o populație de
2.850 locuitori. Satul cu numele
Torac apare ca şi menţiune
în documente încă din anul
1332. Satul Torac este împărțit
în două, o parte fiind numită
Toracul Mic (în sârbă Mali Torak),
iar cealaltă Toracul Mare (în
sârbă Veliki Torak). Este așezat
pe malul stâng al canalului
Bega, la aproximativ 15 km de
granița cu România.
Lungime: 894,13m

str. Torino

Torino (Turin în piemonteză și
occitană) este un important
oraș industrial în nord-vestul
Italiei. Este situat pe malul
stâng al râului Pad, aproape
de confluența sa cu râurile
Sangone, Dora Riparia și Stura
di Lanzo. Cu o populație de
905.209 de locuitori și 1.700.000
în zona metropolitană, este
cel mai mare oraș și capitala
regiunii Piemont și totodată a
provinciei omonime.
Lungime: 246,58m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 53/2006)

calea Torontalului

Comitatul Torontal, cunoscut
și ca Varmeghia Torontalului a
fost o unitate administrativă a
Regatului Ungariei din secolul
XV și până în 1920. În prezent,
teritoriul acestuia se găsește în
nordul Serbiei (mai exact în estul
Voivodinei, cu excepția unei mici
porțiuni de lângă Belgrad care
face parte din Serbia Centrală),
vestul României și sudul
Ungariei. Capitala comitatului
a fost orașul Becicherecu Mare.
Comitatul Torontal a făcut parte
din provincia istorică Banat.
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După ce Banatul a fost recucerit
de habsburgi în 1718, teritoriul
comitatului a fost inclus în
Banatul Timișoarei, o provincie
habsburgică separată. Calea
Torontalului este un cartier din
Timișoara, situat în zona de
nord-vest a Timişoarei.
Lungime: 5605,06m

str. Tosca

Tosca este o operă muzicală în
trei acte compusă de Giacomo
Puccini. Premiera operei a
avut loc pe 14 ianuarie 1900,
la „Teatro Costanzi” din Roma.
Tosca a apărut pe locul 8 în lista
celor mai jucate 20 de opere
din America de Nord, într-un
clasament realizat de Opera
America.
Lungime: 670,99m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 151/2001)

piaţa Traian

Marcus Ulpius Nerva Traianus
(n. 18 septembrie 53, Italica
Santiponce, d. 9 august 117
Selinus Cilicia), Împărat Roman
între (98 -117) a fost al doilea
dintre cei așa-ziși cinci împărați
buni ai Imperiului Roman
(dinastia Antoninilor) și unul

dintre cei mai importanți ai
acestuia. În timpul domniei sale,
imperiul a ajuns la întinderea
teritorială maximă.
Lungime: 307,15m

str. Traian Demetrescu

Traian Demetrescu, pe numele
său complet Traian Rafael Radu
Demetrescu, cu pseudonimul
literar Tradem, care semna
ocazional și Traian DemetrescuTradem) (n. 3 noiembrie 1866,
Craiova - d. 17 aprilie 1896)
a fost un poet pre-simbolist
minor, considerat de critici un
epigon al lui Mihai Eminescu.
În anul 1883, a publicat în
revista “Literatorul”, editată
de Alexandru Macedonski,
câteva poezii, printre care
“Meditațiune”, ”Bătrânețe”,
”Plânsul fericirii”, ”Nenorocire”.
Primul volum de versuri al lui
Traian Demetrescu, apărut sub
pseudonimul, Tradem, a fost
prefațat tot de mentorul său,
Alexandru Macedonski.
Lungime: 241,71m

str. Traian Grozăvescu

Traian Grozăvescu (n. 21
noiembrie 1895 - d. 15 februarie
1927) a fost un tenor român.

Acesta s-a născut la Lugoj,
comitatul Caraș-Severin, AustroUngaria (actual: județul Timiș,
România). A urmat Facultatea de
Drept la Budapesta unde începe
în 1914 și cursurile Academiei de
Muzică. Debutează la Cluj în 1919
unde obține succes după succes.
Pleacă la Viena în martie 1923
și cu vocea sa excepțională este
pe rând angajat de Operele din
Viena, Budapesta, Berlin. Câștigă
stima unor muzicieni celebri
precum Richard Strauss, Arturo
Toscanini, Pietro Mascagni, Franz
Schalk. Pe 14 februarie 1927
tenorul cântă pentru ultima
dată pe scena operei din Viena,
în Rigoletto. Peste numai 5 zile,
pe 19 februarie, într-un acces de
gelozie, este ucis cu un glonte de
revolver de către soția sa.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2014.
Lungime: 247,98m

str. Traian Lalescu

Traian Lalescu (n. 12 iulie
1882 (S.N. 24 iulie), București
- d. 15 iunie 1929, București)
a fost un academician și
matematician român, profesor
universitar la București și la

Timișoara. A înființat Școala
Politehnică din Timișoara
și a fost primul său rector.
Personalitate proeminentă a
școlii matematice românești.
Are contribuții în multiple
domenii ale matematicii pure și
aplicate. Este unul din fondatorii
teoriei ecuațiilor integrale.
A lăsat numeroase studii în
domeniile ecuațiilor funcționale,
seriilor trigonometrice, fizicii
matematice, geometriei,
algebrei, istoriei matematicii.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 50 m în 2012; S-au
efectuat lucrări de întreţinere şi
reparaţii la carosabil în 20132014.
Lungime: 470,95m

str. Traian Novac

Bănăţean din judeţul Lugoj,
membru şi Secretar al Marelui
Sfat Naţional Român de la
Marea Adunare de la Alba Iulia şi
Proclamarea Unirii Banatului cu
România, la 1.12.1918 etc.
Lungime: 179,47m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Traian Simu

Profesor şi istoric din Banat, inter
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şi post belic din Lugoj, doctor
în istorie (la Cluj). Marginalizat
de dictatura comunistă. A scris
printre altele: “Organizarea
politică a Banatului în Evul
Mediu” etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2014.
Lungime: 491,05m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Traian Vuia

Traian Vuia (n. 17 august 1872,
Bujoru, comitatul Caraș-Severin,
Austro-Ungaria - d. 3 septembrie
1950, București, România) a fost
un inventator român, pionier
al aviației mondiale. Pe data
de 18 martie 1906 el a realizat
primul zbor autopropulsat (fără
catapulte sau alte mijloace
exterioare) cu un aparat mai
greu decât aerul. Pe 18 martie
1906 la Montesson, lângă
Paris, aparatul Vuia I a zburat
pentru prima dată. După o
accelerație pe o distanță de 50
de metri, aparatul s-a ridicat la
o înălțime de aproape un metru,
pe o distanță de 12 m, după care
palele elicei s-au oprit și avionul
a aterizat. A fost ales membru de
onoare al Academiei Române,

pe 27 mai 1946.
Lungime: 1185,51m

str. Transilvania

Transilvania sau Ardealul (în
maghiară Erdély, în germană
Siebenbürgen) este o regiune
istorică și geografică situată
în interiorul arcului carpatic,
una din regiunile istorice ale
României. De-a lungul timpului
a făcut parte din Dacia, din
Imperiul Roman, din Regatul
Ungariei, respectiv din Imperiul
Austriac. Pentru circa 170 de
ani, între 1526 și 1699, a fost
stat independent, sub numele
de Principatul Transilvaniei.
În această calitate a jucat un
rol însemnat în Războiul de
30 de ani, de partea coaliției
protestante. Odată cu victoriile
imperiale pe frontul antiotoman,
Transilvania a intrat sub
administrație habsburgică, însă
și-a păstrat formal statalitatea
până în 1867, fiind condusă de
guvernatori numiți de la Viena.
Lungime: 338,53m

str. Traviata

Operă compusă de unul dintre
cei mai importanţi reprezentanţi
ai teatrului liric – Giuseppe Verdi,

care plecând de la drama cu
structuri izolate ajunge la drama
lirică etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 52 m în 2014.
Lungime: 270,49m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 151/2001)

str. Trifoiului
Lungime: 212,71m

str. Tristan Tzara

Tristan Tzara (n. 16 aprilie 1896
Moinești - d. 25 decembrie
1963 Paris) este pseudonimul
lui Samuel Rosenstock, poet
și eseist român evreu, născut
în localitatea Moinești din
România și stabilit mai târziu în
Franța, cofondator al mișcării
culturale dadaiste, care a condus
la o revoluție majoră în artele
plastice și literatură. Opere: “La
Première aventure céleste de
Monsieur Antipyrine”, “Vingtcinq poèmes”, “Sept manifestes
Dada”, “Cinéma calendrier du
coeur abstrait. Maisons” etc.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013.
Lungime: 560,94m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 57/2004)

Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 355/2008)

str. Tudor Arghezi

Tudor Arghezi (n. 21 mai 1880,
București - d. 14 iulie 1967) a
fost un scriitor român cunoscut
pentru contribuția sa la
dezvoltarea liricii românești sub
influența baudelairianismului.
Opera sa poetică, de o
originalitate exemplară,
reprezintă o altă vârstă
marcantă a literaturii române.
A scris, între altele, teatru,
proză (notabile fiind romanele
Cimitirul Buna Vestire și Ochii
Maicii Domnului), pamflete,
precum și literatură pentru copii.
A fost printre autorii cei mai
contestați din întreaga literatură
română. Numele său adevărat
este Ion N. Theodorescu, iar
pseudonimul său, Arghezi,
provine, explică însuși scriitorul,
din Argesis - vechiul nume al
Argeșului. A scris: “Cuvinte
potrivite”; “Flori de mucigai”;
“Hore”; “Poarta neagră”; “Lina”;
“Cadenţe”; “1907-Peizaje”.
Lungime: 646,08m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 169/2004)
260

261

splaiul Tudor Vladimirescu

Tudor Vladimirescu (n. 1780,
Vladimiri - d. S.V. 7 iunie 1821
Târgoviște) a fost o figură
emblematică pentru istoria Țării
Românești la începutul secolului
al XIX-lea, fiind conducătorul
Revoluției de la 1821 și al
pandurilor. Intrând în București
în fruntea „adunării poporului“,
este primit cu entuziasm de către
masele populare din capitală.
Preia de fapt, în primăvara
anului 1821, conducerea țării,
fiind numit de popor „Domnul
Tudor“. Prezența lui Alexandru
Ipsilanti la București în fruntea
unei armate nedisciplinate,
după ce acțiunea lui fusese
dezavuată, ca și a românilor
de altfel, de către Rusia, l-au
pus într-o situație dificilă.
Tudor îi cere conducătorului
Eteriei să treacă Dunărea, așa
cum promisese inițial, pentru
ca Țara Românească să nu fie
transformată în teatru de război.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 300 m în 2013; S-au
efectuat lucrări de întreţinere şi
reparaţii la carosabil în 20122013-2014.
Lungime: 3290,64m

str. Tulcea

Tulcea este municipiul de
reședință și cel mai mare oraș
al județului Tulcea, Dobrogea,
România. Este situat pe 7 coline
din Dealurile Tulcei, pe o vatră
populată continuu începând
din perioada culturii Gumelnița
(2900 - 2200 î.C.), continuând
cu așezarea greacă Aegyssus
(secolul VIII î.C.), cu portul și
orașul roman din secolele
I - II d.C., cu orașul numit
Tulcea din vremea lui Mircea
cel Bătrân. Sub stăpânirea
otomană orașul decade, un
reviriment înregistrându-se
odată cu deschiderea canalului
Sulina. Orașul a fost atestat
documentar în anul 1506. S-a
aflat sub stăpânire otomană
între anii 1420 și 1877.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 427,21m

20 octombrie 2011). Se situează
la circa 30 km sud-est de
municipiul Cluj-Napoca. Turda
a fost fondată ca o așezare
dacă sub numele probabil de
Turdava. A fost cucerită de
romani și redenumită Potaissa.
Orașul antic Potaissa este
înscris pe lista monumentelor
istorice din județul Cluj,
elaborată de Ministerul Culturii
şi Patrimoniului Național din
România în anul 2010.
Lungime: 638,76m

str. Turnu Roşu

Este un sat în județul Sibiu,
Transilvania, România. Este
reședința comunei Turnu Roșu.

Localitatea se află situată la 24
km sud de Sibiu și la o distanță
de 79 km sud de Mediaș, pe
malul Oltului, în apropierea
defileului cu același nume.
Altitudinea medie este de 450
metri. Locul unde se află vatra
comunei a fost fundul unei mări
care se numea Marea Eocenica.
Pe înalțimile din jurul comunei,
săpând pentru extragerea pietrei
de var, localnicii din vechime au
descoperit pietrificate viețuitoare
marine. Locul,denumit de
localnici „Lunca lui Cercel”, este
rezervație geologică de calcare
eocene.
Lungime: 99,05m

str. Turda

Turda (în latină Potaissa,
în germană Thorenburg, în
maghiară Torda) este un
municipiu în județul Cluj,
Transilvania, România, cu o
populație de 43.472 locuitori (la
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Ţ
str. Ţebea

Țebea este un sat din județul
Hunedoara, Transilvania,
România. Aparține
administrativ de comuna Baia
de Criș. Este, totodată capitala
regiunii istorice Țara Zarandului.
Localitatea a fost întemeiată în
secolul XIV. Aici, în locul numit
“Panteonul Moților”, se găsește
“Gorunul lui Horea”.
Lungime: 666,91m

piaţa Ţepeş Vodă

Vlad Țepeș (n. noiembrie/
decembrie 1431 - d. decembrie
1476), denumit și Vlad Drăculea
(sau Dracula, de către străini),
a domnit în Țara Românească
în anii 1448, 1456-1462 și
1476. În timpul domniei sale,
Țara Românească și-a obținut
temporar independența față de
Imperiul Otoman. Vlad Țepeș

a devenit vestit prin severitate
și pentru că obișnuia să își
tragă inamicii în țeapă. Din
cauza conflictelor cu negustorii
brașoveni, aceștia l-au
caracterizat, propagandistic, ca
pe un principe cu metode de o
cruzime demonică.
Lungime: 118,39m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Ţibleşului

Masiv muntos din Transilvania
din nord-vestul Carpaţilor
Orientali acoperit parţial cu roci
vulcanice neogene. Altitudine
maximă de 1839 de metri. Pasul
Botiza dintre Munţii Ţibleş şi
Munţii Lăpuş face legătura
dintre depresiunea Maramureş şi
Ţara Lăpuşului.
Lungime: 499,04m

str. Ulmului

U

1. Ulm este un oraș
universitar situat pe Dunăre
la sud de regiunea muntoasă
Schwäbische Alb în landul
Baden-Württemberg, Germania.
Orașul este un district urban cu
120.000 de locuitori. Localități
mai mari din apropiere sunt:
sud-est, Augsburg la 70 km
și la 130 km München iar la
nord-vest, se află la 90 km
orașul Stuttgart. Menţionat în
documente scrise din anul 854
etc. 2. Ulmus (popular Ulm) este
un gen de arbori sau arbuști din
familia Ulmaceae, cu scoarța
netedă, cu coroana stufoasă,
cu frunze alterne, asimetrice și
dințate, albicioase, și cu peri moi
pe partea inferioară, cu fructul o
monosamară aripată, cu lemnul
tare, folosit în rotărie.
Lungime: 142,42m

str. Ulpia Traiana

Ulpia Traiana Sarmizegetusa
(pe numele său complet
Colonia Ulpia Traiana Augusta
Dacica Sarmizegetusa) a

fost capitala Daciei romane,
situată la o distanță de 40 de
km de Sarmizegetusa Regia,
capitala Daciei. Ruinele orașului
antic constituie azi obiectul
unui complex arheologic în
localitatea Sarmizegetusa,
județul Hunedoara.
Lungime: 1437,13m

str. Umbrei
Lungime: 150,53m

intr. Umbroasă
Lungime: 373,56m

piaţa Unirii

Piața Unirii este cea mai veche
piață din Timișoara, în stil baroc.
Inițial se numea Piața Losonczy
după numele comitelul Stefan
Losonczy, ucis de turci la 1552
când cetatea a fost cucerită de
turci. Este cunoscută și cu numele
de “Piața Domului”. Numele
de piață a Unirii i-a fost dat în
1919 pentru că aici s-au oprit
trupele române care au intrat
în Timișoara. Piața găzduiește
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importante obiective turistice
precum Domul RomanoCatolic, Palatul Baroc, Catedrala
Ortodoxă Sârbă, Casa Brück,
Liceul Teoretic Nikolaus Lenau,
Monumentul Sfintei Treimi,
fântâna cu apă minerală etc.
Lungime: 97,21m

str. Uranus

1. Zeu celest din mitologia
greacă. Uranus este zeitatea
greacă ancestrală a Raiurilor, un
zeu suprem timpuriu. Uranus a
fost fiul și partenerul Gaiei tatăl
lui Cronos (Saturn) și al ciclopilor
și titanilor (predecesorii zeilor
olimpici). 2. Uranus este a
șaptea planetă de la Soare
și a treia că mărime (după
diametru). Uranus este mai mare
ca diametru însă mai mică sub
aspectul masei decât Neptun.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 584 m în 2013.
Lungime: 650,84m

calea Urseni

Urseni (maghiară
Magyarmedves) este o
localitate din județul Timiș,
Banat, România. Alături de
localitățile Albina, Moșnița
Veche, Moșnița Nouă și Rudicica

face parte din aceeași comună.
Urseni se situează la sud-est de
municipiul Timișoara, la circa
10 km de acesta, pe malul drept
al râului Timiș. Localitatea este
atestată documentar la 1403 cu
numele de Medwez. Pe harta lui
Mercy din 1723 figurează sub
denumirea de “Metec”. În 1761 se
chema Medves, nume maghiar
care s-a păstrat până târziu, în
ciuda faptului că localitatea a
fost majoritar românească. În
1890 făcea parte din Comitatul
Timiș, districtul Timișoara și era
reședință de comună.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2012; S-a aşternut
covor asfaltic pe o lungime de 90
m în 2013.
Lungime: 1824,21m

str. Uzinei

Nume datorat Uzinei de Apă din
Timişoara din zona respectivă.
Construită între 1906 şi 1910
este una dintre cele mai vechi
unzine electrice/hidrocentrale
din România.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 476,68m

str. Vadul Călugăreni

V

Localitate între Giurgiu şi
Bucureşti, unde în 23.08.1595
Mihai Bravu aliat printre alţii cu
Albert Kiraly s-a luptat cu turcii
(Sinan, Hassan, Mehmet).
Lungime: 225,02m

str. Vadul Crişului

Comună din Transilvania situată
în judeţul Bihor, care se află la
Est de depresiunea Vad - Borod,
pe cursul de apă Crişul Repede,
la ieşire din defileul Şuncuiuş
- Vadul Criş. Deţinea conform cu
ultimele date statistice din anul
2008 un nr. de 4269 de locuitori.
Atestat din documente scrise
din anul 1256. Areal care deţine
grota Vadul Criş.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 450 m în 2014.
Lungime: 507,86m

str. Valeriu Branişte

Valeriu Braniște (n. 10 ianuarie
1869, comuna Cincu, comitatul
Făgăraș, ulterior județul
Brașov - d. 1 ianuarie 1928,
Lugoj) a fost un publicist și

om politic român, membru de
onoare al Academiei Române.
A fost redactor la următoarele
publicații ale vremii: “Tribuna”
(Sibiu), “Dreptatea” (Timișoara),
“Drapelul” (Lugoj). Între 19181919 a făcut parte din Consiliul
Dirigent al Transilvaniei.
Lungime: 107,48m

piaţa Vasile Adamachi

Vasile Adamachi (n. 1 ianuarie
1817, Iași – d. 8/20 martie 1892,
Iași) a fost un om de știință și
filantrop român. A făcut studiile
în casa părintească și a ocupat
diferite funcții în județul Vaslui.
A lăsat Academiei Române o
donație de două milioane și
jumătate de lei sub titlul “Fondul
Adamachi” al cărui venit servea
în mare parte pentru premiarea
scrierilor morale, îmbrăcămintea
copiilor săraci, imprimări de
lucrări premiate, stipendii etc.
Lungime: 118,55m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)
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str. Vasile Alecsandri

Vasile Alecsandri (n. 21 iulie
1821, Bacău — d. 22 august
1890, Mircești, județul Iași)
a fost un poet, dramaturg,
folclorist, om politic, ministru,
diplomat, membru fondator
al Academiei Române, creator
al teatrului românesc și al
literaturii dramatice în România,
personalitate marcantă a
Moldovei și apoi a României
de-a lungul întregului secol
al XIX-lea. A fost unul dintre
fruntașii mișcării revoluționare
din Moldova, redactând
împreună cu Kogălniceanu
și C. Negri, Dorințele partidei
naționale din Moldova,
principalul manifest al
revoluționarilor moldoveni. În
1854 - Apare sub conducerea
sa “România literară”, revistă la
care au colaborat moldovenii
C. Negruzzi, M. Kogălniceanu,
Al. Russo, dar și muntenii Gr.
Alexandrescu, D. Bolintineanu,
Al. Odobescu. Primește Premiul
Academiei pentru Literatură în
1881.
S-a reabilitat trotuarul pe aprox.
50% din lungimea străzii în 2012.
Lungime: 181,03m

str. Vasile Cârlova

Vasile Cârlova (n. 4 februarie
1809, Buzău - d. 18 septembrie
1831, Craiova) a fost un poet
și ofițer român, care a scris
doar cinci poezii dar a intrat în
Istoria literaturii române a lui
George Călinescu și a introdus
în literatura română faimoasa
temă a preromantismului
european. Lirică patriotică:
“Marşul oştirii române”;
“Ruinurile Tîrgoviştei”; “Înserare”.
Meditaţii şi elegii.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 58 m în 2014.
Lungime: 536,25m

str. Vasile Creţu

Combatant anticomunist (1906
- 1984), legionar. Participant
la al doilea război mondial
între anii 1939 şi 1945. Şef
al legionarilor în localitatea
Spulber din Moldova (1940 1941). Subversiv anticomunist
(Face parte din societatea Vlad
Ţepeş, din munţii Vrancea între
anii 1948 şi 1950).
Lungime: 289,04m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Vasile Georgevici

(Vasile George). Protopop român

din Banat (3.12.1764 Braşov 20.11.1826 Timişoara). Din 1800
preot ortodox la Cerneteaz,
Timiş iar din 1814 la Timişoara.
Edificator al catedralei din
cartierul Fabric etc.
Lungime: 554,87m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 185/2009)

str. Vasile Goldiş

Vasile Goldiș (n. 12 noiembrie
1862, Mocirla, azi Vasile Goldiș,
Arad - d. 10 februarie 1934,
Arad) a fost un pedagog, om
politic, membru de onoare
(1919) al Academiei Române.
La 1 decembrie 1918, Vasile
Goldiș rostește la Marea
Adunare Națională de la Alba
Iulia celebrul său discurs în care
relevă asuprirea națională și
socială exercitată de-a lungul
veacurilor asupra românilor din
Transilvania și Banat, subliniind
perenitatea acestora în condiții
vitrege, inevitabilitatea
dezmembrării monarhiei austroungare, a eliberării popoarelor
asuprite și a constituirii pe
ruinele acesteia a unor noi
state naționale. În perioada
interbelică Vasile Goldiș a
făcut parte din guvernele

de la București conduse de
I.C. Brătianu (1918-1919),
Artur Văitoianu (1919-1920),
Alexandru Averescu (19201926), a fost ales deputat al
Partidului Național Român în
circumscripțiile Radna (1919),
Pecica și Ineu (1922).
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 211 m în 2012.
Lungime: 322,11m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Vasile Lucaciu

Vasile Lucaciu (n. 21 ianuarie 1852,
Apa, Comitatul Sătmar - d. 29
noiembrie 1922, Satu Mare) a fost
una dintre cele mai importante
personalități politice, culturale și
istorice ale românilor ardeleni din
perioada dualismului AustroUngar, militant pentru drepturile
românilor din Transilvania. Din
anul 1885 a activat ca preot paroh
greco-catolic în Șișești, unde a
ridicat o biserică monumentală
sfințită la 15 august 1890. Avea
liceul și studii teologice făcute la
Roma, unde a luat și doctoratul.
Activând ca scriitor politic, printre
altele în „Gazeta de Transilvania”
și „Observatorul”, inițiator și
semnatar al Memorandumului,
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și lider al Partidului Național
Român, a avut de suferit în
repetate rânduri represiunea
autorităților de la Budapesta. În
perioadele în care a fost deținut
politic, românii ardeleni i-au
dedicat în semn de prețuire și
solidaritate un cântec: “Doina lui
Lucaciu”.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 218 m în 2014.
Lungime: 380,13m

str. Vasile Lupu

Vasile Lupu, (n. 1595 - d. 1661) a
fost voievod al Moldovei: aprilie
1634 - 13 aprilie 1653 și 8 mai
1653 - 16 iulie 1653. Vasile Lupu
era de origine din Albania, dar
cu educație moldovenească,
mama lui fiind, se pare,
româncă. Tatăl său, Nicolae al lui
Coci, a ajuns agă, iar el a ajuns
vornic. Tronul l-a ocupat, ca și
Matei Basarab al Munteniei, prin
răscoala provocată împotriva
grecilor noi veniți în țară, dar în
timpul domniei tot grecii i-au
fost cei mai buni prieteni. Vasile
Lupu a dat o nouă strălucire
Principatului Moldovei. Influența
lui în răsărit era așa de mare
încât după dorința lui punea sau
scotea din scaun Patriarhii din

Constantinopol, Alexandria, și
Ierusalim, pe care îi susținea cu
banii săi. Intervenția lui Vasile
Lupu l-a pus ca Mitropolit în
Alba Iulia pe Ilie Iorest, în 1640.
Lungime: 493,12m

str. Vasile Mioc

Dr. Vasile Mioc a fost director
al Institutului Astronomic
al Academiei Române. Un
cercetator prolific și scriitor ,
Dr. Vasile Mioc este autorul a
patru cărți și peste 300 de lucrări
științifice, inclusiv peste 40 de
articole ISI , mai ales în domenii
ale mecanicii celeste , sisteme
dinamice și paleoastronomy. În
calitate de director al Institutului
Astronomic al Academiei
Române, a favorizat un mediu
de lucru care a promovat
excelența științifică.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2012.
Lungime: 154,66m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr. 5/2000)

str. Vasile Nicolescu

Vasile Nicolescu (1 noiembrie
1929, Podenii Vechi, judeţul
Prahova - 31 mai 1990,
Bucureşti) este un poet, eseist,
editor şi traducător. A studiat

la Facultatea de Filosofie din
Bucureşti (1949-1953). Studiază
de asemenea la Paris cu o
bursă oferită de statul francez
(1966), şi obţine diploma de
studii franceze la Universitatea
din Poitiers (1968). A debutat
cu versuri în ziarul Naţiunea,
condus de G. Călinescu (1946).
Opere: “Liturghii Negre” – 1946;
“Parabola Focului” – 1967;
“Clopotul nins” – 1971; “Turner”
– 1976; “Întâlnire în Oglindă –
1978 etc.
Lungime: 183,62m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 182/2007)

bd. Vasile Pârvan

Vasile Pârvan (n. 28 septembrie
1882, Perchiu, județul Tecuci,
în prezent județul Bacău - d. 26
iunie 1927, București) a fost un
istoric, arheolog, epigrafist și
eseist român, membru titular
(din 1913) al Academiei Române.
A organizat numeroase șantiere
arheologice, dintre care cel
mai important este cel de la
Histria, și a publicat numeroase
studii, rapoarte arheologice
și monografii, cuprinzând un
material documentar vast,
valoros și util. Și-a început

activitatea de istoric cu lucrarea
de doctorat “Naționalitatea
negustorilor din Imperiul roman”
(1909, în limba germană),
considerată de specialiști ca
unul din cele mai bune studii
despre dezvoltarea comerțului
în antichitatea clasică. Vasile
Pârvan a avut un rol deosebit
în crearea noii școli românești
de arheologie. El a organizat
Școala română din Roma,
instituție pentru perfecționarea
tinerilor arheologi și
istorici, și a inițiat și condus
apariția anuarelor acesteia
„Ephemeris Dacoromana” și
„Diplomatarium Italicum”,
precum și prima serie a revistei
„Dacia”.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2012-2013.
Lungime: 814,14m

str. Vasile Voiculescu

V. Voiculescu (pseudonimul
lui Vasile Voiculescu, n. 27
noiembrie 1884, Pârscov,
Buzău, România - d. 26 aprilie
1963, București, România)
a fost un scriitor și medic
român. În domeniul literar s-a
distins în principal ca poet și
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prozator (a fost și dramaturg).
Începuturile poetice ale lui Vasile
Voiculescu au stat sub influența
poeziei lui Vasile Alecsandri,
Alexandru Vlahuță, George
Coșbuc. Lirica sa din perioada
interbelică se distinge prin
puternice accente religioase,
generate de convingerea că
există Dumnezeu. Devine
medic și doctor în medicină la
București, ține la radio o serie de
conferințe de medicină pentru
țărani (emisiuni renumite),
dar pasiunea pentru scris se
amplifică. A scris și povestiri
fantastice. În proză îi apar
postum “Capul de zimbru”,
“Ultimul Berevoi”, ambele
volume de povestiri; romanul
“Zahei orbul”.
Lungime: 273,61m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 68/2003)

str. Vălişoara

Vălișoara este un sat în județul
Hunedoara, Transilvania,
România. Este reședința
comunei Vălișoara, situată la
sud de Munţii Metaliferi (care fac
parte din Munţii Apuseni). După
ultimele date statistice, deţinea
un nr. de 1352 de locuitori în

anul 2008. Campus turistic.
Atestată documentar din anul
1506.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la
carosabil în 2013.
Lungime: 795,55m

str. Văliug

Comună din judeţul CaraşSeverin, Banat, aflată pe
versantul de N-V al munţilor
Semenic, pe cursul superior al
râului Berzava. După ultimele
date ale recensământului din
anul 2008 deţinea 972 locuitori.
Atestare scrisă din anul 1808.
Rezervaţie naturală cu 3407 ha.
Lac de acumulare cu suprafaţă
de circa 59 - 60 ha etc.
Lungime: 199,75m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 355/2008)

str. Vărădia

Vărădia este un sat în județul
Caraș-Severin, Banat, România.
Este reședința comunei cu același
nume, situată pe cursul inferior
al râului Caraş la confluenţa cu
cursul de apă Lişava, la frontiera
cu Serbia. În anul 2008, deţinea
un nr. de 1609 locuitori. Atestată
în scris după documente din anul

1390 etc.
Lungime: 279,89m

str. Vâlcea

Județul Vâlcea, localizat în
sudul României, se întinde pe
o suprafață de 5.765 km² și se
învecinează cu județele Alba și
Sibiu la nord, județul Argeș la
est, județul Olt la sud și sud-est,
județul Dolj la sud-vest, județul
Gorj la vest și județul Hunedoara
la nord-vest. Reședința județului
este municipiul Râmnicu
Vâlcea. Din punct de vedere
administrativ, județul Vâlcea
este împărțit în 2 municipii, 9
orașe și 78 de comune.
Lungime: 203,66m

str. Vânătorilor
Lungime: 491,54m

intr. Vântului

Lungime: 76,68m

intr. Vega

Vega sau α Lyrae (denumire
Bayer: alpha Lyrae), este
cea mai strălucitoare stea a
constelației Lira, a cincea stea
de pe cer ca strălucire și a doua
din emisfera celestială nordică,
tot ca strălucire. Vega are o

magnitudine de 0.03 și se află
la o distanţă relativ mică de
Soare și chiar de Pământ (ținând
cont de alte obiecte de pe cer),
la 25.31 ani-lumină de Pământ.
Împreună cu Arcturus și Sirius
face parte din grupa celor mai
luminoase stele din vecinătatea
Soarelui.
Lungime: 212,67m

str. Vegetaţiei
Lungime: 239,17m

intr. Venus

Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Venus

1. Venus este numele roman
al zeiței grecești Afrodita,
zeița dragostei, frumuseții
și fertilității. Inițial o veche
divinitate de origine latină,
protectoare a vegetației și a
fertilității, ea a fost identificată
apoi cu Afrodita. Era consoarta
lui Vulcan. Era considerată
strămoașa romanilor
datorită întemeietorului
legendar, Aeneas, și juca
un rol important în multe
mituri și festivități romane.
2. Venus este a doua planetă
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ca distanță față de Soare în
sistemul nostru solar. Situată
la 108 milioane km de Soare,
Venus își parcurge orbita în
224,7 de zile. Rotația în jurul
propriei sale axe este foarte
lentă, durează 243 de zile și
are loc de la vest la est, în sens
invers față de rotația celorlalte
planete. Cu un diametru de
12.100 km, Venus este, ca
poziție, a doua planetă (pornind
de la Soare) din sistemul solar.
3. Staţiune la Marea Neagră,
din România, care din punct de
vedere administrativ aparţine de
municipiul Mangalia.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 303 m în 2013; S-a
reabilitat trotuarul pe o lungime
de 297 m în 2013.
Lungime: 615,28m

str. Verde

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 200 m în 2014.
Lungime: 675,07m

str. Veronica Micle

Veronica Micle, n. Câmpeanu,
(n. 22 aprilie 1850, Năsăud - d.
3 august 1889, Văratec) a fost o
poetă română. A publicat poezii,
nuvele și traduceri în revistele

vremii și un volum de poezii.
E cunoscută publicului larg în
special datorită iubirii care a
legat-o de Mihai Eminescu.
Lungime: 223,21m

str. Versului

S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 50 m în 2012.
Lungime: 521,48m

aleea Veveriţei
Lungime: 250,17m

bd. Victor Babeş

Victor Babeș (n. 4 iulie 1854,
Viena - d. 19 octombrie 1926,
București) a fost un 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. În anii
1885 - 1886 lucrează în Berlin
în laboratoarele lui Rudolf

Virchow și Robert Koch. În 1881
primește titlul de conferențiar
(docent privat) iar în 1885
postul de profesor asociat de
Histopatologie la Universitatea
din Budapesta.
S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 790 m în 2014.
Lungime: 808,39m

se găsesc în colecții particulare
din Anglia, Austria, Canada,
Elveția, Germania, Grecia, Israel,
Italia, Japonia, Norvegia, Olanda,
Polonia, România, S.U.A.
Lungime: 330,17m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 498/2006)

str. Victor Gaga

Victor Hugo (n. 26 februarie
1802 - d. 22 mai 1885) a fost un
poet, dramaturg și romancier
francez. Scriitor romantic, a
fost pair al Franței din 1845,
senator al Parisului și membru
al Academiei Franceze din
1841. Printre operele sale cele
mai cunoscute se numără
“Mizerabilii” și “Notre-Dame
de Paris”. Victor Hugo era
simpatizant al Republicii.
Lungime: 941,99m

Victor Gaga (n. 13 februarie 1930,
Periam, județul Timiș - d. 26 iulie
2003) a fost un sculptor român.
(După alte surse, s-a născut la 13
noiembrie și a decedat la 27 iulie).
Victor Gaga a efectuat studiile
la Institutul de Arte Plastice “Ion
Andreescu” din Cluj-Napoca,
unde i-a avut ca profesori pe Kós
András, Szervátiusz Jenő, Petre
Abrudan și Daniel Popescu. A
început să sculpteze din 1954
și operele sale au participat la
expoziții atât în țară cât și peste
hotare. Multe din lucrările sale se
află în colecții private în România
și peste hotare. Lucrări ale sale
se găsesc în muzee din București,
Ciucea, Cluj-Napoca, Drobeta
Turnu-Severin, Galați, Lugoj,
Oradea, Târgu-Mureș, Timișoara,
Zalău, Giessen (Germania),
Osetnitca (Polonia). Alte lucrări

str. Victor Hugo

str. Victor Vâlcovici

Victor Vâlcovici (n. 9/21
septembrie 1885, Galați - d.
21 iunie 1970, București) a
fost un matematician român,
membru titular (1965) al
Academiei Române. Victor
Vâlcovici este considerat
creatorul hidrodinamicii și
al aerodinamicii teoretice
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românești și primul mecanician
de anvergură pe care l-a dat țara
noastră. Opera sa științifică are
peste 150 de lucrări dedicate
mecanicii analitice, teoriei
elasticității, astronomiei și
cosmogoniei. A avut preocupări
și în domeniul filozofiei științei,
formulând principiul aristotelic
al relativității.
Lungime: 865,94m

str. Victor Vlad Delamarina

Victor Vlad Delamarina (n.
31 august 1870, Satul-Mic,
azi localitatea Victor Vlad
Delamarina, județul Timiș - d.
15 mai1896, Herendești) a fost
un marinar, militar, poet și
scriitor român, acuarelist. S-a
remarcat prin poeziile sale scrise
în dialect bănățean. În 1894, în
ziarul timișorean „Dreptatea”,
apar cele dintâi versuri și note
din călătoria pe bricul „Mircea”,
semnate „Delamarina”. Scrie
însemnările autobiografice
„Cartea vieții mele” şi își
definitivează acuarelele, pe baza
schițelor de călătorie, sperând
din tot sufletul să devină pictor.
Lungime: 153,55m

piaţa Victoriei

Piața Victoriei, fostă Piața
Operei, este una din piețele
centrale ale municipiului
Timișoara, locul în care
Timișoara a fost proclamată
în 20 decembrie 1989 primul
oraș liber din România. La polii
opuși ai pieței se găsesc la nord
Opera, iar la sud Catedrala
Mitropolitană. Dinspre Operă
spre Catedrală promenada de
pe dreapta se numește “Corso”,
iar cea de pe stânga “Surogat”.
Ambele au ansambluri
arhitecturale de importanță
istorică.
Lungime: 48,19m
Dec. nr. 260/1990

str. Vidin

Vidin (cunoscut și sub vechiul
nume românesc Diiu, în bulgară
Видин Vidin) este un oraș
pe malul sudic al Dunării, în
nord-vestul Bulgariei. Se află
în apropiere de granițele cu
Serbia și România și este de
asemenea centrul administrativ
al Regiunii Vidin. Vidin este cel
mai important port la Dunăre
din vestul Bulgariei, aflat pe una
dintre cele mai sudice secțiuni a
fluviului. La recensământul din

2011, populația orașului Vidin
era de 48.071 locuitori.
Lungime: 242,30m

intr. Viforului
Dezafectată

aleea Viilor

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 137 m în 2014.
Lungime: 1409,68m

str. Viitorului
Lungime: 128,07m

str. Violetelor

Stradă nouă
Lungime: 289,93m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 354/2008)

str. Viorelelor
Lungime: 390,90m

str. Virgil Birou

Scriitor şi inginer român din
Banat (11.05.1903, comuna
Ticvaniu Mare, judeţ Caraş
Severin – 22.04.1968, la
Timişoara). Absolvent al şcolii
primare de la Ticvaniu Mare şi
Dumbrăviţa, liceul la Lugoj şi
Oraviţa. Absolvent al Facultăţii de

Mine - Politehnica din Timişoara
(1924 - 1930). Debut literar
publicat în revista Vrere -1932.
Din 1936 este primit în rândurile
membrilor Societăţii Scriitorilor
Români (SSR) din Banat. Scrieri:
“Oameni şi locuri din Căraş”
(1940); “Poezia nouă Bănăţană”;
“Crucile de piatră de pe valea
Căraşului” (1944); “Oglinda lui
Moş Ion Stăvan” (1946 ); “Lume
fără cer” (1947) etc.
Lungime: 215,61m

str. Virgil Madgearu

Virgil Traian N. Madgearu (n.
14 decembrie 1887, Galați — d.
27 noiembrie 1940, pădurea
Snagov) a fost un economist
român, sociolog, și politician de
stânga, membru prominent și
principal teoretician al Partidului
Țărănesc și al succesorului său,
Partidul Național Țărănesc
(PNȚ). A avut o importantă
activitate ca eseist și jurnalist
și s-a aflat pentru o lungă
perioadă de timp la conducerea
editorială a influentei reviste
“Viața Românească”. A
fost teoreticianul care a
fundamentat doctrina politică
a curentului țărănism. A fost
ales membru post-mortem
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al Academiei Române. A fost
asasinat de un comando
legionar care l-a pedepsit pentru
pozițiile sale net antifasciste.
S-a reabilitat trotuarul pe o
lungime de 390 m în 2014.
Lungime: 708,91m
Dec. 505/1990

str. Virgil Oniţiu

Virgil Onițiu (n. 21 februarie
1864, Reghin - d. 8/21 octombrie
1915, Brașov) a fost un scriitor
român, publicist, membru
corespondent al Academiei
Române (1902). Între anii
1885-1886 a lucrat la Sibiu în
redacția publicației „Telegraful
Român” și a fost cancelist al
Mitropliei. A inițiat editarea
colecției “Biblioteca teatrală”
la Brașov și a pus piatra de
temelie a localului internatului.
A fost președintele societății
România Jună din Viena. A fost
membru activ al Astrei (1900)
și vicepreședinte al Societății
pentru Fond de Teatru Român.
În anul 1902 a fost ales membru
corespondent al Academiei
Române.
Lungime: 354,23m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

intr. Virgil Simonescu

Virgil Simonescu (n. 5 aprilie,
1881, Gladna Română, judeţul
Timiş – d. 1941), pictor. Studiile
primare le-a efectuat în
comuna natală, apoi a urmat
liceul la Sibiu, Orăştie şi Lugoj.
Studiile superioare le-a urmat
la Academia de Belle Arte din
Munchen, unde i-a avut ca
profesori pe von Diez, Stei şi
Raup. La universitatea bavareză,
Simonescu s-a format ca pictor
academic. După întoarcerea
acasă, a funcţionat ca profesor
de desen la Lugoj, numit după
unirea Banatului cu România.
O bună parte din activitatea sa
a fost dedicată picturii murale,
el fiind autorul a numeroase
biserici din Banat (Lugoj,
Mehadia, Făget, Buziaş, BocşaRomână, Reşiţa, Coştei) sau din
Transilvania (Bobâlna, Bran,
Sebeş etc.).
Lungime: 308,87m
Disp. mun. Timişoara (H.C.L. nr.
151/2001)

str. Virgiliu

(Publius Vergilius Maro)
(cunoscut în limba română ca
Virgiliu, n. 15 octombrie 70 î.Hr.,
Andes – d. 19 î.Hr., Brundisium/

azi Brindisi) a fost un poet latin,
autor al epopeii în versuri Aeneis
(“Eneida”), considerată epopeea
națională a romanilor etc.
Lungime: 488,71m

Orientaliștilor din România etc.
Lungime: 257,32m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 200/2002)

str. Virtuţii

Masivul Vlădeasa este o grupă
montană a Munților Apuseni
aparținând de lanțul muntos al
Carpaților Occidentali. Cel mai
înalt pisc este Vârful Vlădeasa,
cu o altitudine de 1.836 m. Către
nord se extind până la râul Crișul
Repede. La sud sunt despărțiți de
Munții Bihorde o limită formată
de Crișul Pietros – Pârâul
Boga – Șaua Cuciulat – Valea
Răchițele. Spre vest limita către
Munții Pădurea Craiului este
Valea Iadului, iar spre est sunt
mărginiți de culmile situate la
est de Valea Săcuieului și Valea
Hențului.
Lungime: 330,65m

Lungime: 282,89m

intr. Vişinului
Lungime: 103,05m

str. Vlad Bănăţeanu

Renumit lingvist, orientalist,
armenolog român. S- a născut
la 22 august 1900 la Timișoara.
După absolvirea Universității
din Cernăuți (1918-1923) își
continuă studiile la Londra, Paris
și Dublin (1924- 1932). A studiat
cu celebrii armenologi Antoine
Meillet și Frédéric Macler. A
predat armeana clasică (grapar)
și istoria poporului armean la
Universitățile din Cernăuți și
București, cât și la Institutul de
Istorie al Academiei Române. În
1937 înființează și conduce până
în anul 1944, revista trimestrială
“Revue des Etudes indoeuropénnes”. În 1958 a început
să editeze revista “Studia et Acta
Orientalia”, organ al Asociației

str. Vlădeasa

str. Vlăsiei

Codrii Vlăsiei a fost denumirea
pădurilor care acopereau
odinioară o vastă regiune
din sudul României, inclusiv
teritoriul orașului București
și al județului Ilfov. Codrii se
întindeau din sudul oraşului
Slănic (din dreptul localităţii
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Coţofeneşti) din judeţul
Prahova la nord şi până la apa
Neajlovului din dreptul localităţii
Călugăreni la sud. Pădurile dese
erau folosite de români ca loc
de refugiu în timpul marilor
migrații, deoarece ofereau
un adăpost bun împotriva
călăreților înarmați, care, pentru
a ataca, ar fi trebuit să descalece.
Vlăsia este denumirea în slava
veche pentru Valahia.
Lungime: 138,44m

str. Volta

Alessandro Volta (n.18 februarie
1745, Como, Italia - d.5 martie
1827, Camnago lângă Como),
fizician italian, a inventat pila
electrică, iar numele său a fost
dat unității de tensiune electrică
(volt). În paralel cu activitatea
de profesor, Volta își continuă
studiile și experimentele,
devenind cunoscut în domeniu,
iar în anul 1779 obține numirea
în funcția de profesor la
Universitatea din Pavia, unde
își continuă munca în domeniul
electricității și face o serie de
invenții revoluționare, care
îi aduc importante distincții,
printre care medalia Copley
(1791) a Royal Society din

Londra al cărui membru era,
Legiunea de onoare și altele.
Lungime: 151,12m

str. Vrancea

Vrancea este județ în regiunile
istorice Moldova (la nord de
râul Milcov) și Muntenia (la sud
de râul Milcov) din România.
Județul are o suprafață de
4.863 km², iar reședința este
municipiul Focșani. Principalele
cursuri de apă: Siret (între Adjud
și Nămoloasa), Șușița, Putna,
Milcov, Râmnicu Sărat (de la
Ciorăști până la vărsarea sa în
Siret). Cele mai mari altitudini
dețin vârfurile Lăcăuț (1776
m) și Goru (1784 m). Populația
Vrancei la recensămantul din
1972 era de 379.660 locuitori.
S-a aşternut covor asfaltic pe
toată lungimea străzii în 2013.
Lungime: 243,76m

iar la sfârșitul celei de-a doua
pleacă la Viena. Activitatea lui
Vuk Karadžić se încrie în spiritul
epocii, cea a romantismului,
în care se afirmă națiunile
și se preocupă de cultivarea
propriei limbi, crescând și
interesul pentru folclor. Nu este
întâmplător că Vuk Karadžić este
ajutat, pe lângă Jernej Kopitar,
de frații Grimm.
S-au efectuat lucrări de
întreţinere şi reparaţii la

carosabil în 2014.
Lungime: 813,22m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
23/1993)

str. Vulturilor

S-a aşternut covor asfaltic pe o
lungime de 576 m în 2014; S-a
reabilitat trotuarul pe o lungime
de 307 m în 2013.
Lungime: 1463,61m

str. Vuk St. Karadžić

Vuk Stefanović Karadžić (7
noiembrie 1787 – 7 februarie
1864) a fost un filolog și lingvist
sârb care a pus bazele limbii
sârbe standard și a reformat
scrierea și ortografia acesteia.
Participă la cele două răscoale
împotriva stăpânirii otomane,
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str. Wilhelm Conrad
Röntgen

W

Wilhelm Conrad Röntgen (n.
27 martie 1845, Lennep, azi
parte componentă a orașului
Remscheid, Renania de NordWestfalia — d. 10 februarie
1923, München) a fost un
fizician german. Ca profesor al
universității Würzburg, studiind
descărcările electrice în tuburi
vidate, a descoperit în anul 1895
emisia unor radiații penetrante,
pe care le-a numit radiații X,
care după moartea sa și în
pofida testamentului său au fost
denumite raze Röntgen. În anul
1901 a fost distins cu Premiul
Nobel pentru Fizică.
Lungime: 142,49m

str. Wilhelm Tell

Wilhelm Tell (în franceză
Guillaume Tell, în italiană
Gugliemo Tell) este o operă în 4
acte de Gioachino Rossini după
un libret de Etienne de Jouy și
Hippolyte Bis, bazat pe piesa de
teatru omonimă de Friedrich

fiecare limbă vorbită și sunt
jucate mai des decât cele ale

oricărui alt dramaturg.
Lungime: 486,43m

Schiller. A fost ultima operă
compusă de Gioachino Rossini.
În prezent, opera este cunoscută
mai ales prin uvertura ei.
Premiera operei (prezentată în
limba franceză) a avut loc la
Paris în ziua de 3 august 1829.
Durata operei: cca 4 ore.
Lungime: 1420,24m
Disp. jud. Timiş (H.C.J. nr.
5/2002)

str. William Shakespeare

William Shakespeare (n. 23
aprilie 1564 - d. 23 aprilie 1616)
a fost un dramaturg și poet
englez, considerat cel mai mare
scriitor al literaturii de limba
engleză. El este adesea numit
poet național al Angliei și “Poet
din Avon” (“Bard of Avon”) sau
“Lebăda de pe Avon” (“The
Swan of Avon”). Lucrările sale au
supraviețuit, incluzând și unele
realizate în colaborare, opera sa
fiind alcătuită din aproape 38 de
piese de teatru, 154 de sonete, 2
lungi poeme narative, precum și
multe alte poezii. Piesele lui de
teatru au fost traduse în aproape
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str. Zalău

Z

Zalău (în maghiară Zilah) este
un municipiu de reședință și cel
mai mare oraș al județului Sălaj,
Transilvania, România. Are o
populație de 62.547 locuitori.
Este situat la nord-est de Munţii
Meseş, pe cursul superior Zalău.
Descoperirile arheologice de
pe teritoriul municipiului Zalău
au pus în evidență dovezi ale
existenței umane în aceste locuri
încă din neolitic, respectiv cu cca.
6500 de ani în urmă. Menţionat
documentar din anul 1220.
Lungime: 118,74m

str. Zambilelor

Lungime: 289,39m
Disp. locală mun. Timişoara
(H.C.L. nr. 354/2008)

str. Zarand

Munții Zarandului (“Munții
Pelerinului”) sunt o grupă
montană a Munților Apuseni
aparținând de lanțul muntos al
Carpaților Occidentali. Cel mai
înalt vârf al Munților Zarandului
este Vârful Drocea, cu 836m. Alt

pisc este Highiş şi are o altitudine
de 799 m.
Lungime: 236,22m

intr. Zânelor

Lungime: 128,73m

str. Zefirului

Lungime: 427,98m

intr. Zenit
Lungime: 368,62m

str. Zănoaga

Lacul Zănoaga Mare este un
lac glaciar situat în Munții
Retezat, care fac parte din grupa
montană Retezat-Godeanu a
Carpaților Meridionali. Este cel
mai adânc lac de acest tip din
țară, adâncimea lui maximă
fiind de 29 m. Este un lac
format într-un circ glaciar, la o
altitudine de 1997 de metri, cu
suprafaţa de circa 90.000 m2.
Lungime: 265,36m

str. Zăvoi

Zăvoi este un sat în județul
Caraș-Severin, Banat, România.
Este reședința comunei cu
același nume, situată pe cursul
de apă Bistra şi Bistra Mărului,
în depresiunea Poiana Mărului.
Staţiune climaterică în satul
Poiana Mărului. Deţinea după
ultimele date statistice un nr. de
3980 de locuitori, în anul 2008.
Lungime: 127,49m

intr. Zidului
Lungime: 48,36m

str. Zimbrului
Lungime: 149,32m

str. Zimnicea

Zimnicea este un oraș din
județul Teleorman, Muntenia,
România, situat în punctul cel
mai sudic al țării, fiind port la
Dunăre încă din epoca bizantină
târzie, menționat în cronici sub
numele de Demnitzikos sau
Dezimnikos mai târziu. Are o
populație de 14.058 de locuitori
(în anul 2011). Se află situată în
partea de Est a României, la 43
grade, 37 de minute şi 7 secunde
latitudine Sudică. Figurează ca
şi loc de schimb comercial din
anul 1385.
Lungime: 547,85m

str. Zlatna

Zlatna, mai demult Zlacna,
Zlagna, în traducere “Târgul de
aur”, este un oraș în județul Alba,
Transilvania, România. Numele
românesc Zlatna este derivat din
limba slavă, “zoloto” însemnând
“aur”. Zlatna este o depresiune
aflată între 2 lanțuri muntoase
- munții Metaliferi de origine
vulcanică, cu vârful Jidov cu o
înălțime de peste 900 m și de
Munții Trascău. Prima menţiune
apare în documente scrise din
anul 1347.
Lungime: 236,12m

str. Zorile
Lungime: 503,82m

str. Zurich

Zurich, capitala cantonului
omonim, este cel mai mare oraş
şi inima comercială a Elveţiei,
cu o populaţie de 364.558
locuitori (1.091.732 în zona
metropolitană). Zurich este
considerat centrul financiar al
lumii, dar şi centru comercial
şi industrial; este paradisul
cumpărăturilor şi Mecca Europei
din punct de vedere cultural.
Oraşul beneficiază de luciul
acvatic al Lacului Zurich, socotit
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cel mai limpede din Elveţia, cât
şi de apele râului Limmat, care îl
traversează.
Lungime: 716,84m

str. Zurobara

Menţionată ca fiind una dintre
cele mai importante 44 aşezări
ale Daciei. Coordonatele date
de Ptolemeu pentru Zurobara o
poziţionează undeva în Banat
(Ptolemeu; Îndreptar geografic;
III; 8). Neindentificată încă. Se

știe că era în apropiere de Tisa,
în regiunea dacilor Biephi, și se
pare că însemna “oraș puternic”
unde: Bara/vara = oraș iar Zuro
(întâlnit și în numele unui prinț
get Zyraxes) însemna putere, tar,
dur.
Lungime: 259,20m

STRĂZI FĂRĂ DENUMIRI
Legatură str. Torac – str. Stan
Vidrighin – Este stradă nouă,
nu are încă nume, s-a aşternut
covor asfaltic, s-au realizat
trotuare, accese auto şi piste
pentru ciclişti.
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