
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
ORAŞUL TÂRGU OCNA 

CONSILIUL LOCAL  

    
     

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea schimbarii denumirii Şcolii gimnaziale nr. 2   

din oraşul Târgu Ocna, jud.Bacău 
 

Primarul oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău 
Având în vedere: 
- Adresa Societăţii Cultural-Ştiinţifice „Vasile Alecsandri” Bacău prin Preşedinte 

conferenţiar universitar dr. Ioan Dănilă  nr. 77 din 24.12.2019, inregistrată la Primăria oraşului 
sub nr. 1164 din 22.01.2020 prin care se propune schimbarea denumirii Şcolii gimnaziale nr.2 
oraş Târgu Ocna şi documentaţia de motivare; 

- Adresa Societăţii Cultural-Ştiinţifice „Vasile Alecsandri” Bacău prin Preşedinte 
conferenţiar universitar dr. Ioan Dănilă  nr. 7 din 03.02.2020, inregistrată la Primăria oraşului 
sub nr. 2285 din 10.02.2020; 

- Adresa nr. 2285 din 18.02.2020  catre scoala Gimnaziala nr. 2 – oras Targu Ocna; 
- Adresa nr. 395/05.03.2020 a Scolii Gimnaziale nr. 2 prin care a fost comunicata 

hotararea Consiliului de administratie a unitatii de invatamant; 
- Referatul de aprobare intocmit de către  Primarul oraşului Târgu Ocna, nr.2997 din 

20.02.2020; 
- Raportul de specialitate nr. 4497  din 17.03.2020 întocmit de către Serviciul urbanism, 

amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat; 
- Anunţul înregistrat sub nr. 5539 din 21.04.2020 privind procedura dezbaterii publice  

a Proiectului de hotărâre cu privire la schimbarea denumirii Şcolii gimnaziale nr. 2 din oraşul 
Târgu Ocna, jud.Bacău şi Procesul verbal de afisare a anuntului , inregistrat sub nr. 5540 din 
21.04.2020.; 

- Procesul verbal nr. .......... din .................. intocmit la finalizarea procedurii privind  
dezbaterea publica a proiectului de hotarare ; 

- Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Bacau, nr.9din 08.04.2020 dat  
în condiţiile art. 3 alin.7), şi art.5 din O.G. nr.63/2002, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inregistrat la Primaria orasului Târgu 
Ocna sub nr. 5462 din 15.04.2020; 

Luând în considerare cadrul legal :  
             - prevederile art. 2 lit.d) și art.3 alin.(1) din OG nr.62/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;   
        - Ordinul nr. 564 din 31 iulie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a 
comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; 

- prevederile art.2,art. 6, alin.1) din Procedura de atribuire a denumirilor unităţilor de 
învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar , aprobată prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 6564 din 13 decembrie 2011. 

        
In temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. d), 139, alin. (1), alin. (3), lit. 

g), coroborat cu art. 5, pct.31, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 



 

PROPUNE: 
 

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii Şcolii Gimnaziale nr. 2 Târgu Ocna, judeţul 
Bacău  în Şcoala gimnazială “Ion Frunzetti”  Târgu Ocna, începând cu anul şcolar 2020-
2021; 

 
Art.2. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de Primarul oraşului Târgu Ocna si de 

directorul unităţii de învăţământ. 
 
Art.3 .  Prezenta Hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Bacău – Secţia a II a civilă şi de 

contecios administrativ şi fiscal, potrivit prevederilor Legii nr. 544/2004 privind conteciosul 
administrativ cu modificarile şi completările ulterioare. 

 
Art.4  Ĩn temeiul art. 197 si art. 198 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 

privind Codul administrativ, hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, 
Primarului oraşului Târgu Ocna, Şcolii gimnaziale nr. 2 Târgu Ocna şi va fi adusă la cunostinţă 
publică, conform prevederilor legale. 

 
  INIŢIATOR 

              P R I M A R ,                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
             Ştefan ŞILOCHI                                            SECRETARUL GENERAL AL ORA ŞULUI                               
                                                                                                         Corina VÃSOIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU                                

ORAŞUL TÂRGU OCNA 
PRIMAR 
NR.2997 din 20.02.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 
cu privire la schimbarea denumirii Şcolii gimnaziale nr. 2   

din oraşul Târgu Ocna, jud.Bacău 
 

In conformitate cu prevederile art. 136, alin. 1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului  
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului local al 
orasului Târgu Ocna „ Proiectul  de hotarare  cu privire la schimbarea denumirii Şcolii 
gimnaziale nr. 2 din oraşul Târgu Ocna, jud.Bacău” .   

Iniţiativa promovării acestui proiect de hotărâre vine ca urmare a propunerii 
Preşedintelui Societăţii Cultural-Ştiinţifice „Vasile Alecsandri” Bacău conferenţiar universitar 
dr. Ioan Dănilă, comunicată prin adresele nr. 77/24.12.2019 si nr.7/03.02.2020. 
                Cadrul legal aplicabil este oferit de : 

-  art. 129 alin. 2) lit c) si alin. 6), lit.d),  din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.  
57/2019 privind Codul administrativ,  Consiliul local  ,,atribuie sau schimba, in conditiile legii, 
denumiri de strazi, de piete si de orice alte obiective  de interes local”. 

- art.  6 alin.1) din Procedura de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 
sistemul naţional de învăţământ preuniversitar , aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei 
Naţionale nr. 6564 din 13 decembrie 2011, modificata prin Ordinul nr.3283/2012: 
“Modificările denumirilor unităţilor de învăţământ de stat şi particular se realizează de către 
autorităţile administraţiei publice locale, de regulă, anterior solicitării avizului conform al 
inspectoratului şcolar privind organizarea reţelei şcolare”. 

- art. 2, lit. d) din Ordonanţa Guvernului  nr. 63 / 2002 privind atribuirea sau schimbarea 
de denumiri: „ Atribuirea sau schimbarea de denumiri, .......... se face de către consiliile locale, 
prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport 
în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea lor.” 

- art. 3  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr. 63 / 2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri : “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 şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană”.  

 Având in vedere faptul că Ion Frunzetti , celebru critic de artă, eseist  şi poet a urmat  
cursurile primare ale unităţii de învăţământ – Şcoala gimnazială nr. 2 Târgu Ocna , între anii 
1924-1927şi argumentaţia conferenţiarului universitar dr. Ioan Dănilă, propun Consiliului local 
spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 
PRIMARUL ORASULUI TÂRGU OCNA 

Stefan SILOCHI 
 

 



 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU  
ORAS TÂRGU OCNA 
Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului,  
    administrarea domeniului public si privat 
NR. 4497 din 17.03.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind propunerea de  schimbare a denumirii Şcolii gimnaziale nr. 2   

din oraşul Târgu Ocna, jud.Bacău 
 

 Prin adresa nr. 7 din 03.02.2020, înregistrată la Primăria oraşului Târgu Ocna sub nr. 
2285/1.02.2020, Domnul conferențiar universitar dr. Ioan Dănilă-președintele executiv al 
Societății Cultural-Științifice " Vasile Alecsandri " Bacău revine la solicitarile anterioare cu 
privire la schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale nr. 2 Târgu –Ocna în Școala Gimnazială        
" Ion Frunzetti " Târgu Ocna, județul Bacău..  

Prima atestare a şcolii datează din anul 1869 când a fost înfiinţată Şcoala nr. 2 de băieţi 
din Târgu Ocna . In anul 1913 instituţia de învăţământ primeşte denumirea de Şcoala primară 
de băieţi nr. 2 Costache Negri, denumire păstrată până la 1 septembrie 1946. 
 Reforma invăţământului din 1948 determină schimbarea statutului şcolii , unitatea 
devenind mixtă pentru clasele I-VII – Şcoala generală cu clasele I-VII Tg. Ocna.  
 Incepând cu anul şcolar 1968-1969 unitatea de învăţământ devine Şcoala generală cu 
clasele I-VIII Tg. Ocna. 

In anul 2006 , prin Decizia nr. 1715/26.09.2006 a Inspectorului Şcolar General al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău , unitatea de invăţământ dobândeşte personalitate 
juridică , având arondate şi Şcoala nr. 3 Târgu Ocna si două grădiniţe . Din anul 2010 , prin 
Decizia nr. 1056/04.06.2010 a Inspectorului Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Bacău, unitatea de învăţământ este reorganizată , având ca structuri arondate 4 grădiniţe şi o 
şcoală.  
 Ĩncepând cu anul şcolar 2012-2013 , denumirea şcolii va fi Şcoala gimnazială nr. 2 
Târgu  Ocna , conform OMECTS nr. 6564/13.12.2011. 
 Ion Frunzetti a excelat în poezie, filozofie, istoria culturii, critică literară și estetică și     
și-a legat numele și reușitele de numele unor personalități ale culturii românești precum N.N. 
Tonitza, Anton Holban,Tudor Vianu, George Oprescu, Lucian Blaga, etc. A urmat școala 
primară  ( 1924-1927 ) la Târgu Ocna, adică la actuala Școală Gimnazială Nr. 2 Târgu Ocna. 

Institutorul Ion Tudorache camaradul tatălui său, i-a pus abecedarul în mană. A avut 
colegi de clasă în majoritate feciori de plugari din Vâlcele sau fii de cărăuși și săpători de 
pietriș de la Tisești. Erau și copii de-ai muncitorilor de la Salina. Ion Frunzetti este legat in 
prima parte a copilăriei de orașul Târgu Ocna, el petrecându-și vacanțele de vară în mica 
așezare  de pe râul Trotuș.  

Potrivit prevederilor art. 6 alin.1) din Procedura de atribuire a denumirilor unităţilor de 
învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar , aprobată prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 6564 din 13 decembrie 2011, precizeaza : “Modificările 
denumirilor unităţilor de învăţământ de stat şi particular se realizează de către autorităţile 
administraţiei publice locale, de regulă, anterior solicitării avizului conform al inspectoratului 
şcolar privind organizarea reţelei şcolare”. 



Aceasta prevedere se completeaza de prevederile  Ordonantei nr. 63 din 29 august 2002 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri - art. 3(1)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 şi avizate de comisia de 
atribuire de denumiri judeţeană. Acelasi act normativ precizeaza faptul ca hotărârile consiliilor 
locale adoptate fără solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri sunt nule de drept.  

Precizăm faptul că autoritatea executivă, prin adresa înregistrată sub numărul 2285 din 
18.02.2020,  a solicitat unitatii de invăţământ  hotarârea consiliului de administrație cu privire 
la schimbarea denumirii în Școala Gimnazială Ion Frunzetti.  

Cu adresa nr. 395/05.03.2020 inregistrata la Primaria orasului Targu Ocna cu numărul 
3812 din 05.03.2020 ne-a fost comunicat faptul ca membrii  Consiliului de Administrație al 
Școlii Gimnaziale nr. 2 Târgu Ocna au respins propunerea de schimbare a denumirii unitatii de 
invatamant in Şcoala gimnazială Ion Frunzetti.  

Pentru respectarea cadrului legal prezentat va fi solicitat avizul Comisiei de atribuire de 
denumiri constituita la nivelul Consiliului judetean Bacau. 

Faţă de cele prezentate , luând in considerare argumentatia conferentiarului universitar 
dr. Ioan Danila – presedintele executiv al Societatii Cultural Ştiintifice “Vasile Alecsandri” 
Bacau, prezentam spre dezbatere si adoptare  Proiectul de hotărâre in forma prezentata de 
initiator. 
 
 
 

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, 
administrarea domeniului public si privat 

       consilier GHIMBOVSCHI Laura 
 

 

 AVIZAT, 

                                                                             Arhitect   sef  VOLEANSCHI Roxana Elena 
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