
R O M Â N I A 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
      HOTĂRÂRE 
 

privind  schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale Domnesti ,,Grigore Ghica-Voda” din 
Tirgu Neamt,  în ,,Scoala Gimnaziala Domneasca”  

 
 Consiliul local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
                Luand act de: 
               a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
              b)art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările si completările ulterioare;  
              c)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; 
               d)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. 5777/05.04.2017 a Doamnului Director al Scolii Gimnaziale 
Domne[ti ,,Grigore Ghica-Voda” din Tirgu Neamt, prof. Eugen Pintrijel, prin care  solicita  
aprobarea schimbarii denumirii institutiei in ,,Scoala Gimnaziala Domneasca” ; 

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de atribuire de denumiri a Judeţului Neamţ nr. 
4/15.05.2017, transmis de Instituţia Prefectului - judeţului  Neamţ prin adresa cu nr. 6131/15.05.2017, 
înregistrată sub nr. 8292/19.05.2017; 
                 Tinand cont de expunerea de motive inaintata de Primarul Orasului Tirgu Neamt si Raportul 
de specialitate al Serviciului Juridic,  inregistrate sub numarul   nr. 8570/25.05.2017. 
               Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Tîrgu 
Neamţ; 
             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 Scolii Gimnaziale Domne[ti ,,Grigore Ghica-Voda” din 
Tirgu Neamt,  în „Scoala Gimnaziala Domneasca” ; 
Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispozitii contrare. 
Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate.   

Nr.180 
din 30.05.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Dron Vasile  

                
Contrasemnează, 

                 Secretar oraş, 
                        jr. Laura Elena Maftei 

 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:17 
Pentru:17 
Împotrivă: 
Abţineri: 
 


