
 
R O M Â N I A 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

PROIECT                                                     HOTĂRÂRE 

privind  schimbarea denumirii Bibliotecii Orasenesti Tirgu Neamt,  în Biblioteca  
Oraseneasca ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt 

 
                   Consiliul local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
                     Luand act de:  art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările si completările ulterioare; art. 23 lit. c) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu 
modificările și completările ulterioare; art. 2 lit. d), art. 3 alin. (1) si art. 5 alin. (1) si alin. (3) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată 
prin Legea nr. 48/2003, cu modificările si completările ulterioare; Ordonanta nr. 63 din 29 
august 2001 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri; 

             Tinand cont de  prevederilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. c) coroborate cu cele ale 
alin. (5) lit. d),  ale art. 119 si art.120 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată,  cu modificările si completările ulterioare, 
                  Luand act de adresa nr. 1278/22.01.2015 a Doamnei Director a Bibliotecii 
Orasenesti Tirgu Neamt, Richter Lidia, prin care  solicita  aprobarea schimbarii denumirii 
institutiei in Biblioteca Oraseneasca ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt; 
                  Analizand  avizul nr.11/2015 a Comisiei de atribuire de denumiri a judetului Neamt 
                 Tinand cont de expunerea de motive inaintata de Primarul Orasului Tirgu Neamt si 
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic,  inregistrate sub numarul   nr. 10104/11.05.2015;                                                                        
                Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului 
Tîrgu Neamţ dar si Avizul favorabil nr.11/2015 al Comisiei de atribuire de denumiri judeteana 
Neamt ; 
             In temeiul art. 45 alin. (1) si cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 

 Art.1. Se aproba schimbarea denumirii Bibliotecii Orasenesti Tirgu Neamt,  în Biblioteca  
Oraseneasca ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt. 
  Art.2 Serviciul Juridic din cadrul Primariei orasului Tg Neamt va lua toate masurile necesare 
in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
Art.3  Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispozitii contrare. 

 Art.4  Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate.   

           Initiator,                                                                              Avizat legalitate, 
           Primar,                                                                                    Secretar, 
      Harpa Vasilica                                                                    jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

            str. Stefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 
0233/790508 

SERVICIUL JURIDIC                                                                             APROB, 

Nr. 10104/11.05.2015                                                                                Primar,                                                                                                                              

                                                                                                              Harpa Vasilica 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind   schimbarea denumirii Bibliotecii Orasenesti Tirgu Neamt,  în Biblioteca  
Oraseneasca ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt,  

 
    Având în vedere: 

- Adresa nr. 1278/22.01.2015 a Doamnei Director a Bibliotecii Orasenesti Tirgu Neamt, Richter Lidia, 
prin care  solicita  aprobarea schimbarii denumirii institutiei in Biblioteca Oraseneasca ,,Ion Creanga” 
Tirgu Neamt; 

- Prevederile art.2 lit.d) din Ordonanta nr. 63 din 29 august 2001 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, potrivit carora : 

,, Atribuirea sau schimbarea dedenumiri, altele decat cele prevazute la art.1, se face de catre: 
(.....) d) consiliile locale, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale 
mijloacelor de transport în comun, precum si pentru obiective si instituţii de interes local aflate 
în subordinea lor; 
-  Prevederile art.3 alin.(1)  coroborat cu art.5 alin.(1) din acelasi act normativ potrivit carora: 

,,Proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca 
denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de 
orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce 
au fost analizate si avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucuresti”. 
,,Solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri, in cazurile prevazute la art.3 
alin.(1), este obligatorie.  Avizul are caracter consultativ si se emite cu votul majoritatii 
membrilor comisiei, in termen de cel mult 60  de zile de la data solicitarii”. 
Comisia de atribuire de denumiri judeteana Neamt a dat  Aviz favorabil ( Avizul nr.11/2015) ; 

 
    Supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt adoptarea 
proiectului de hotarare  privind   schimbarea denumirii Bibliotecii Orasenesti Tirgu Neamt,  în 
Biblioteca  Oraseneasca ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt. 
 
                                                         SERVICIUL JURIDIC 

                                                                           Intocmit,               

                                                                   Vasiliu Sofica Maria 

 

 



 

 

 

 

               

 str. Stefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 

SERVICIUL JURIDIC                                                                              

Nr. 10104/11.05.2015                                                                                                                                                                        

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind   schimbarea denumirii Bibliotecii Orasenesti Tirgu Neamt,  în Biblioteca  

Oraseneasca ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt,  
 
 

       Având în vedere adresa nr. 1278/22.01.2015 a Doamnei Director a Bibliotecii Orasenesti Tirgu 
Neamt, Richter Lidia, prin care  solicita  aprobarea schimbarii denumirii institutiei in Biblioteca 
Oraseneasca ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt dar si tinand cont de  faptul ca numele scriitorului Ion Creanga 
este strans legat de locul nasterii acestuia, respectiv ,,Humulesti, jud. Neamtului”, apreciem ca ar fi un 
semn de recunostinta acela de a da  denumirea Bibliotecii  Orasenesti- ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt. 

       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”. 

     Umorul lui Creangă este însusi umorul vieţii, al acestui fenomen organic, în care durerea si 
bucuria, răul si binele, prostia si inteligenţa, umbra si lumina se îmbrăţisează alternativ, ca s-o 
exprime în toata realitatea. 

    Biblioteca Oraseneasca ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt va deveni centru de studiu, informare si 
documentare. 

     In baza prevederilor O.G. nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 
actualizata, coroborat cu prevederile Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala, 
republicata, actualizata, propun initierea unui proiect de hotarare privind schimbarea denumirii 
Bibliotecii Orasenesti Tirgu Neamt,  în Biblioteca  Oraseneasca ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt. 
Proiectul a fost trimis in vederea analizei de catre Comisia de atribuire de denumiri judeteana 
Neamt si a primit Aviz favorabil (Avizul nr.11/2015). 
 
 

 
 
 

Initiator, 
Primar, 

Harpa Vasilică 
 


