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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 2015

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
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actelor, contencios administ rativ i procese electorale din cadrul Institu iei
Prefectului – jude ul Neam .

3. În cursul anului 2015 , Comisia de atribuire de denumiri a jude ului
Neam  s-a întrunit în 9  edin e  de  lucru ,  respect iv  în  datele  de  22  ianuarie,  24
februarie, 27 mart ie, 22 aprilie, 26 mai, 5 iunie, 13 iulie, 7 octombrie i 17
noiembrie, acordând 20 avize favorabile , dup  cum urmeaz :

- aviz nr. 1 din 22.01.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei R uce ti privind atribuirea denumirii ,,Mihail Kog lniceanu” Bibliotecii
comunale R uce ti;

- aviz nr. 2 din 24.02.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Gâdin i privind at ribuirea denumirii ,,Viorel Chiril ”  Bibliotecii comunale
Gâdin i;

- aviz nr. 3 din 24.02.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Z ne t i privind at ribuirea denumirii ,,Traian Gh. Teodorescu” Bibliotecii
comunale Z ne t i;

- aviz nr. 4 din 24.02.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Pîng ra i privind atribuirea denumirii ,,Dimitrie Leonida” Bibliotecii
comunale Pîng ra i;

- aviz nr. 5 din 27.03.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Grin ie  privind atribuirea denumirii ,,Baza sport iv tefan ifui” bazei
sportive multifunc ionale tip I I  din comuna Grin ie ;

- aviz nr. 6 din 27.03.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Grin ie  privind atribuirea denumirii ,,Constantin Turcu” Bibliotecii
comunale Grin ie ;

- aviz nr. 7 din 27.03.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Valea Ursului privind atribuirea denumirii ,,Panait Donici” Bibliotecii
comunale Valea Ursului;

- aviz nr. 8 din 27.03.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei S vine ti privind atribuirea denumirii ,,Neculai Pârloag ” Bibliotecii
comunale S vine t i;

- aviz nr. 9 din 27.03.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei V leni privind atribuirea denumirii ,,Prof. Maria Be leag ” Bibliotecii
comunale V leni;

- aviz nr. 10 din 27.03.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Borca privind atribuirea denumirii ,,Aurel Dumitra cu” Bibliotecii comunale
Borca;

- aviz nr. 11 din 22.04.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
ora ului Tîrgu Neam  privind atribuirea denumirii ,,I on Creang ” Bibliotecii
or ene ti Tîrgu Neam ;

- aviz nr. 12 din 22.04.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Tazl u privind atribuirea denumirii ,,I .I . Mironescu” Bibliotecii comunale
Tazl u;

- aviz nr. 13 din 26.05.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Gher ti privind atribuirea denumirii ,,P.S. Petru Gherghel” Bibliotecii
comunale Gher t i;
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- aviz nr. 14 din 5.06.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Farca a privind atribuirea denumirii ,,I rineu Cheorbeja” Bibliotecii
comunale Farca a;

- aviz nr. 15 din 13.07.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Sagna privind atribuirea denumirii ,,Neculai P duraru” Bibliotecii comunale
Sagna;

-  aviz  nr.  16  din  7.10.2015  –  proiectului  de  hot râre  al  Consiliului  jude ean
Neam  privind at ribuirea denumirii ,,Corneliu – Dan Borcia” s lii Studio din cadrul
Teatrului Tineretului;

- aviz nr. 17 din 7.10.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Bote t i privind atribuirea denumirii ,,pr. prof. dr. Petru Toc nel” Bibliotecii
comunale Bote ti;

- aviz nr. 18 din 17.11.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
municipiului Piatra Neam  privind atribuirea denumirii ,,Aleea prof. Dumitru Alma ”
drumului public situat în continuarea aleei Trei C ld ri pe versantul Cozlei pân  la
sta ia de sosire telegondol ;

- aviz nr. 19 din 17.11.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Podoleni privind atribuirea denumirii ,,Mihai Timofte” Bibliotecii comunale
Podoleni;

- aviz nr. 20 din 17.11.2015 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Dr ne ti privind atribuirea denumirii ,,Ion Creang ” Bibliotecii comunale
Dr ne ti;

4. De asemenea, au mai fost înaintate dou  documenta ii comisiei prin care
se solicita emiterea avizului pentru schimbarea denumirii Gr dini ei cu orar
prelungit ,,Moldocim” în Gr dini a cu orar prelungit ,,Lumea copiilor” i pentru
aprobarea nomenclatorului st radal pentru localit ile comunei R uce t i, respectiv,
adresele Prim riilor ora ului Bicaz nr. 11049 din 18.09.2015, înregistrat  sub nr.
11803 din 22.09.2015 i a comunei R uce ti nr. 3547 din 21.10.2015, înregistrat
sub nr. 14119 din 11.11.2015, documenta ii care au fost rest ituite pe motiv c  în
spe ele  mai  sus  amintite  nu  se  reg se te  vreo  denumire  a  unor  nume  de
personalit i ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice alt  natur  iar,
în acest caz, nu este necesar avizul Comisiei jude ene de Atribuire de Denumiri
Neam , modif ic rile realizându-se de c tre Consiliile locale ale ora ului Bicaz i a
comunei R uce ti, prin hot râre.

     Pre edintele comisiei,                                   Secretarul comisiei,
Profesor dr. Lucian STROCHI CONSI LI ER SUPERI OR,

                                                               Paul Ciprian URSU

Redactat i procesat:  Paul  Ciprian Ursu _____________
Ex. 1
Dosar Comisia Atribuire Denumiri Neam / 2015
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