ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORASUL TIRGU OCNA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi a unei pieţe
din oraşul Tîrgu Ocna, jud.Bacău
Primarul oraşului Tîrgu Ocna, judeţul Bacău
Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 9261 din 31.07.2018 întocmit de către Serviciul urbanism,
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat ;
- Expunerea de motive a Primarul oraşului Tirgu Ocna, nr.9262 din 31.07.2018;
- Argumentaţia istorică privind redenumirea unor străzi ale oraşului Tirgu Ocna
prezentată de domnul profesor Corneliu Stoica , înregistrată la Primăria oraşului Tirgu Ocna
sub nr. 8229 din 06.07.2018;
- Argumentaţia istorică privind redenumirea unei pieţe din oraşul Tirgu Ocna prezentată
de domnul profesor Corneliu Stoica , înregistrată la Primăria oraşului Tirgu Ocna sub nr. 8609
din 17.07.2018;
- Anunţul înregistrat sub nr. 9280 din 31.07.2018 privind procedura dezbaterii publice a
Proiectului de hotărâre cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi a unei pieţe din oraşul
Tîrgu Ocna, jud.Bacău şi Procesul verbal de afisare a anuntului , inregistrat sub nr. 9361 din
01.08.2018;
- Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Bacau, nr..........din…………, dat
în condiţiile art. 3 alin.1, şi art.5 din O.G. nr.63/2002, aprobată cu modificări prin Legea
nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
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.36, alin. 2), lit. c) si alin.(5) lit.d) din Legea nr.215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. 1) si art. 115, alin. 1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale - Republicata în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie
2006, cu modificari si completari.
PROPUNE:
Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii unor străzi şi a unei pieţe din oraşul Tîrgu Ocna,
după cum urmează:
a) Strada Victoriei devine strada Carol I;
b) Bulevardul Republicii devine Bulevardul Ferdinand I;
c) Piaţa Victoriei devine Piaţa Regina Maria

Art.2. Cheltuielile legate de confecţionarea şi montarea plăcuţelor cu noile denumiri ,
respectiv cheltuielile legate de schimbarea actelor de identitate ale cetăţenilor care locuiesc pe
aceste străzi, vor fi suportate de la bugetul local al oraşului Tirgu Ocna.
Art.3. De la data adoptării prezentei hotărâri se modifică in mod corespunzător
nomenclatorul stradal al oraşului Tîrgu Ocna adoptat prin Hotărârea consiliului local nr.24 din
28.03.2013.
Art.4. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de Serviciul urbanism, administrarea
domeniului public şi privat, Serviciul buget contabilitate şi Serviciul public comunitar local de
evidenţă a persoanelor Tirgu Ocna.
Art.5. Prezenta Hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Bacău – Secţia a II a civilă şi de
contecios administrativ şi fiscal, potrivit prevederilor Legea nr. 544/2004 privind conteciosul
administrativ cu modificarile şi completările ulterioare.
Art.6. În conformitate cu prevederile art. 48, alin.2) si art. 49, alin.2) din Legea nr.
215/2001 – a administraţiei publice locale , republicată, cu modificări şi completări , prezenta
hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, Primarului oraşului Tirgu
Ocna şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii .
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NR. 9261 din 31.07. 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de schimbare a denumirii unor străzi şi a unei pieţe
din oraşul Tîrgu Ocna, jud.Bacău
Pentru România, anul 2018, an al centenarului încheierii Primului Război Mondial, are o
semnificație cu totul specială, Marea Unire de la 1918 fiind un eveniment care va rămâne una
dintre cele mai memorabile pagini ale istoriei românești. O sută de ani mai târziu, suntem cu
toții conectați la Primul Război Mondial și înfăptuirea Marii Uniri, fie prin propria istorie a
familiei, prin moștenirea comunităților locale, dar și datorită impactului său pe termen lung
asupra societății și asupra lumii în care trăim.
Memoria și faptele înaintașilor trebuie onorate cu decență, într-o manieră modernă.
Soldații români s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru ca România să progreseze, să facă un
salt înainte. Așadar această jertfă trebuie să o onorăm în același spirit, al privirii spre viitor,
spre progresul societății românești.
Astfel, prin adresele nr. 8229/06.07.2018 şi nr. 8609/17.07.2018 domnul profesor
Stoica Corneliu vine cu propunerea revenirii la vechile denumiri pe care le-au avut unele străzi
din oraşul nostru, ce au un trecut important in istoria locală.
1. Strada Victoriei să revină la denumirea anterioara de Strada Carol I. Atribuirea
numelui de Carol I este legată de vizitele Regelui Carol I la Tirgu Ocna, in cadrul
unui turneu prin Moldova şi la inaugurarea tunelului de extracţie de la Salina.
Denumirea de strada Victoriei datează din 1948. Actuala stradă Victoriei a purtat
numele de strada Carol I in perioada 1899-1948.
2. Bulevardul Republicii să revină la denumirea anterioara Bulevardul Ferdinand I.
Atribuirea numelui de Ferdinand I este legată de prezenţa Regelui pe frontul de la
Oituz şi la Cireşoaia. Regele Ferdinand a vizitat de mai multe ori oraşul Tirgu Ocna
( 27 august/9 septembrie 1971 si 25 martie/7 aprilie 1918). Numele de Bulevardul
Republicii datează din anul 1948. Actualul Bulevard Republicii a purtat denumirea
de Bulevardul Ferdinand in perioada 1899-1948.
Cele două străzi sunt inventariate in domeniul public al oraşului Tirgu Ocna , atestat
prin HG nr. 1347/2001 – Anexa 9 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al oraşului Tirgu Ocna “
3. Piaţa Victoriei este situată la intersecţia străzii Victoriei cu strada 9 Mai ,
str.Costache Negri şi Bulevardul Republicii. Această piaţetă face parte din inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al orasului Tirgu Ocna , atestat prin HG nr.

1347/2001 – Anexa 9 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
orasului Tirgu Ocna “ . Propunem ca aceasta piaţetă sa poarte denumirea “Piaţa
Regina Maria”. Atribuirea acestui nume este legată de vizitele ale Reginei Maria în
zona frontului Cireşoaia. Aceste vizite sunt consemnate in memoriile Reginei Maria
“Povestea vieţii mele” . Tradiţia locală a consemnat aceste prezenţe ale Reginei,
pe platoul de la Cireşoaia , locul numindu-se „Masa Reginei”.
Potrivit 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.
Pentru respectarea cadrului legal prezentat va fi solicitat avizul Comisiei de atribuire de
denumiri constituita la nivelul Consiliului judetean Bacau.
In situatia in care se adopta schimbarea denumirii strazilor , potrivit Ordonantei de
urgenta nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români*) – Republicata - art. 19 (1) Serviciile publice comunitare de evidenţă a
persoanelor eliberează un nou act de identitate …..: d) în cazul schimbării denumirii sau
rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al
înfiinţării localităţilor sau străzilor, coroborat cu art. 41 alin. (1) În cazul în care, în condiţiile
legii, se schimbă denumirea unor unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea
ori trecerea în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se
schimbă denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea
cărţii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se
suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.
Faţă de cele prezentate , luând in considerare argumentarea istorică prezentata de către
domnul profesor Corneliu Stoica în adresele nr. 8229/06.07.2018 si nr. 8609/17.07.2018,
propunem înaintarea documentaţiei Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Bacău, iar
după obţinerea avizului promovarea Proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei
Consiliului local Tirgu Ocna.
SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI,
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NR.9262 din 31.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi a unei pieţe
din oraşul Tîrgu Ocna, jud.Bacău
In conformitate cu prevederile art. 45, alin. 6) din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, cu modificari si completari, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului local al
orasului Tirgu Ocna „Proiectul de hotarare cu privire la schimbarea denumirii unor străzi
şi a unei pieţe din oraşul Tîrgu Ocna, jud.Bacău”, in sustinerea caruia formulez urmatoarea:
EXPUNERE DE MOTIVE
Cadrul legal aplicabil este oferit de :
- art. 36 alin. 5) lit d), din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local ,,atribuie sau schimba, in conditiile
legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes local”.
- 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.”
Textul de lege menţionat mai sus se coroborează cu prevederile 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”.
Momentul istoric pe care îl sărbătorim în anul 2018 “Centenarul Marii Uniri”, constituie
un bun prilej de a reveni la vechile denumiri pe care le-au avut unele străzi din oraşul Tîrgu
Ocna înainte de anul 1948. Astfel , propunem ca strada Victoriei să se numească strada Carol
I, iar Bulevardul Republicii să se numească Bulevardul Ferdinand I (denumiri folosite între
anii 1899 si 1948 ). Întrucât numele Reginei Maria a României se leagă şi de localitatea
noastră, prin vizitele pe care aceasta le-a făcut pe frontul Cireşoaia în Primul Război Mondial,
propunem ca Piaţa “Victoriei” aflată la intersecţia strazii Victoriei cu strada 9 Mai , str.
Costache Negri şi Bulevardul Republicii, să se numească “Piaţa Regina Maria”.
Faţă de cele prezentate , propun Consiliului local Tirgu Ocna să analizeze şi să adopte
proiectul de hotărâre in forma prezentată
PRIMARUL ORASULUI TIRGU OCNA
Stefan SILOCHI

