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COMI SI A JUDE EAN  DE ATRI BUI RE DE DENUMI RI  NEAM

ZUT,
       PREFECT,

              I oan Vlad ANGHELU

RAPORT
privind activitatea desf urat  de Comisia de Atribuire de Denumiri

a jude ului Neam  în anul 2014

1. Prevederile art . 4 lit . ,,c” din Anexa 1 la Ordinul Ministerului Internelor i
Reformei Administrat ive (n.n. actualmente Ministerul Afacerilor Interne) nr.
564/ 2008 pentru aprobarea Regulamentului de func ionare a comisiei de atribuire
de denumiri jude ene, respect iv a municipiului Bucure ti st ipuleaz  c  printre
principalele atribu ii ale comisiilor de atribuire de denumiri se num i aceea de
elaborare de rapoarte anuale privind activitatea desf urat , pe care le înainteaz
prefectului.

2. Comisia de atribuire de denumiri a jude ului Neam , numit  prin Ordinul
Prefectului jude ului Neam  nr. 41/31.03.2003, modif icat i completat prin Ordinele
nr. 46 din 23.02.2012 i nr. 333 din 10.10.2013, are urm toarea componen :

    1. Profesor Lucian Strochi - pre edinte;
    2. Profesor Victor Grigorescu - vicepre edinte;
    3. Profesor Iuliana Elena Cute-Petric - membru;
    4. Profesor Constantin Pâsoi - membru;
    5. Profesor Viorel Buruian  - membru,
Secretariatul respectivei comisii este asigurat de c tre dl Paul Ciprian URSU,

consilier superior în cadrul Compartimentului verificarea legalit ii actelor,
contencios administ rat iv i procese electorale – Serviciul verificarea legalit ii
actelor, contencios administ rativ i procese electorale din cadrul Institu iei
Prefectului – jude ul Neam .

ROMÂNI A

MI NI STERUL AFACERI LOR I NTERNE
I NSTI TU I A PREFECTULUI  – JUDE UL NEAM

Nr. 16018
       din 18.12.2014
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3.1. În cursul anului 2014 , Comisia de atribuire de denumiri a jude ului
Neam  s-a întrunit în 6  edin e  de  lucru , respectiv în datele de 7 februarie, 12
iunie, 11 iulie, 12 septembrie, 30 septembrie i 18.12.2014, acordând 8 avize
favorabile , dup  cum urmeaz :

-  aviz  nr.  1  din  7.02.2014  –  proiectului  de  hot râre  al  Consiliului  local  al
ora ului Tîrgu Neam  privind aprobarea re elei colare a ora ului Tîrgu Neam
pentru anul colar 2014 – 2015;

- aviz nr. 2 din 7.02.2014 - proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Ruginoasa privind aprobarea denumirii unit ii de înv mânt
preuniversitar de stat propuse s  func ioneze în anul colar 2014 – 2015 în comuna
Ruginoasa;

- aviz nr. 3 din 12.06.2014 – proiectului de schimbare a denumirii Casei
Corpului Didactic Neam  în Casa Corpului Didactic ,,Ioan Dr gan” Neam ;

- aviz nr. 4 din 11.07.2014 - proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Petricani privind aprobarea denumirii de ,,Bibliotec  comunal  –
Constant in Virgil Gheorghiu” Bibliotecii comunale din comuna Petricani;

- aviz nr. 5 din 11.07.2014 - proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei P str veni privind aprobarea denumirii Biblioteca comunal  ,,Sergiu
Candiano” P str veni;

- aviz nr. 6 din 12.09.2014 – proiectului de atribuire a denumirii Biblioteca
comunal  ,,Calinic Arge eanul” , comuna Cr oani pentru Biblioteca comunal  din
satul Cr oani, comuna Cr oani;

 - aviz nr. 7 din 30.09.2014 - proiectului de atribuire a denumirii Biblioteca
or eneasc  ,,Mihai Eminescu” Bicaz pentru biblioteca public  local  Bicaz;

- aviz nr. 8 din 18.12.2014 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
ora ului Bicaz privind aprobarea atribuirii denumirii de ,,Spitalul Sf. Ierarh Nicolae”
Spitalului or enesc Bicaz.

3.2. De asemenea, a mai fost înaintat  o documenta ie comisiei prin care se
solicita emiterea avizului pentru atribuirea de denumiri str zilor de pe raza comunei
Grin ie , respectiv, adresa Prim riei comunei Grin ie  nr. 345 din 14.01.2014,
documenta ie care au fost restituit  pe motiv c  atribuirea de denumiri str zilor de
pe raza comunei Grin ie  nu implic  o denumire a unor nume de personalit i ori
evenimente istorice, polit ice, culturale sau de orice alt  natur  iar, în acest caz, nu
este necesar avizul Comisiei jude ene de Atribuire de Denumiri Neam , modificarea
realizându-se de c tre Consiliul local al comunei Grin ie , prin hot râre.

Comisia de atribuire de denumiri a jude ului Neam :
    1. Profesor Lucian Strochi - pre edinte                ___________
    2. Profesor Victor Grigorescu - vicepre edinte      ___________
    3. Profesor Constantin Pâsoi - membru                ___________
    4. Prof. Iuliana Elena Cute-Petric – membru          ___________
    5. Prof. Viorel Buruian  – membru                       ___________

Redactat i procesat:  Paul  Ciprian Ursu _____________
Ex. 1
Dosar Comisia Atribuire  Denumiri Neam /2014
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