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

ZUT,
        PREFECT,
Niculina DOBRI L

RAPORT
privind activitatea desf urat  de Comisia de Atribuire de Denumiri

a jude ului Neam  în anul 2016

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. 17495
       din 27.12.2016
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3. În cursul anului 2016 , Comisia de atribuire de denumiri a jude ului
Neam  s-a întrunit în 3 edin e de lucru , respectiv în datele de 15 martie, 20 mai
i 15 iulie, acordând 4 avize favorabile , dup  cum urmeaz :

- aviz nr. 1 din 15.03.2016 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Ruginoasa privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei
Ruginoasa;

- aviz nr. 2 din 20.05.2016 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
municipiului Roman privind atribuirea denumirii ,,George Radu Melidon” Bibliotecii
municipiului Roman;

- aviz nr. 3 din 20.05.2016 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Poiana Teiului privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei
Poiana Teiului;

- aviz nr. 4 din 15.07.2016 – proiectului de hot râre al Consiliului local al
comunei Agapia privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Agapia.

4. De asemenea, a mai fost înaintat  o documenta ie comisiei prin care se
solicita emiterea avizului pentru schimbarea denumirii unor str zi i at ribuirea de
denumiri noi în ora ul Tîrgu Neam , respectiv, adresa Prim riei ora ului Tîrgu
Neam  nr. 20426 din 14.11.2016, înregistrat  sub nr. 15947 din 16.11.2016,
documenta ie care a fost rest ituit  în vederea complet rii, în sensul c proiectul
de hot râre  al Consiliului local al ora ului Tîrgu Neam  având ca obiect
schimbarea denumirii unor str zi i atribuirea de denumiri noi  fie  înso it  i  de
un memoriu justificativ sau în cuprinsul raportului  compart imentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al pri marului s  se prezinte
biografii ale personalit ilor care au fost propuse pentru denumirile de
str zi din anexa la nomenclatorul st radal, respectiv, p r. Vasile I gn tescu,

riuca, pr. I ust in Pârvu, Petru Mu at i Constantin Ciopraga i, în aceast
form , respectivele înscrisuri s  fie depuse la secretariatul Comisiei jude ene de
Atribuire de Denumiri Neam .

ZUT,
EF SERVI CI U,
Petre I LI E

Î ntocmit,
                                                                         Secretarul comisiei,

                                                                        CONSI LI ER SUPERI OR,
                                                                     Paul Ciprian URSU

Redactat i procesat:  Paul  Ciprian Ursu _____________
Ex. 1
Dosar Comisia Atribuire Denumiri Neam /2016
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