
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
ORAŞUL TÂRGU OCNA 

CONSILIUL LOCAL  
        

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
cu privire la schimbarea denumirii Scolii gimnaziale nr. 2   

din oraşul Târgu Ocna, jud.Bacău 
 

Primarul oraşului Tîrgu Ocna, judeţul Bacău 
Având în vedere: 
- Adresa Şcolii gimnaziale nr. 2 oraş Târgu Ocna nr. 2507/11.12.2018, inregistrată la 

Primăria oraşului sub nr. 15268/11.12.2018 prin care se solicită schimbarea denumirii 
unităţii de învăţământ însoţită de Hotărârea Consiliului de administraţie, nr. 
5/06.11.2018 şi Nota de fundamentare nr. 2508/11.12.2018; 

- Adresa primită de la Inspectoratul şcolar judeţean Bacău nr. 11608/09.11.2018; 
- Raportul de specialitate nr. 15738 din 18.12.2018  întocmit de către Secretarul 

oraşului; 
- Expunerea de motive a Primarul oraşului Târgu Ocna, nr.15739 din 18.12.2018; 
- Anunţul înregistrat sub nr. 15774 din 19.12.2018 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. 15775 din 
19.12.2018; 

- Procesul verbal nr. .......... din ..............2018 intocmit la finalizarea procedurii privind  
dezbaterea publica a proiectului de hotarare ; 

- 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, inregistrat la Primaria orasului Târgu 
Ocna sub nr. ………. din …………….2018; 

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. 

        
În temeiul art.36, alin. 2), lit. c) si alin.(5) lit.d) , coroborat cu  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 Şcolii gimnaziale nr. 2 din oraşul Târgu Ocna, 
judeţul Bacău  în Şcoala gimnazială “Carmen Sylva” , începând cu anul şcolar 2019-2020; 

 



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

 
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 Târgu 
Ocna  şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii  . 
 
 
 
                     INIŢIATOR, 
PRIMARUL ORA ŞULUI TIRGU OCNA 
                   Ştefan ŞILOCHI                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
                                                                                        SECRETAR ORAŞ Corina VÃSOIU 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU  
ORAS TÂRGU OCNA 
SECRETAR ORAS 
NR. 15738 din18.12.2018 

 

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

din oraşul Târgu Ocna, jud.Bacău 
 

 Prin adresa nr. 2507 din 11.12.2018, înregistrată la Primăria oraşului Târgu Ocna sub nr. 

15268/11.12.2018, Şcoala gimnazială nr. 2 solicită demararea procedurii pentru schimbarea 

denumirii unităţii de învăţământ în Şcoala gimnazială “Carmen Sylva”, începând cu anul scolar 

2019-2020. Solicitarea este însoţită de Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 5 din 

06.11.2018 şi de Nota de fundamentare  prin care se argumentează alegerea noii denumiri.  

Conform documentelor precizate, 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 structure arondate 4 grădiniţe şi o 

şcoală.  

 Ĩncepând cu anul şcolar 2012-2013 , denumirea şcolii va fi Şcoala gimnazială nr. 2 Tg. 

Ocna , conform OMECTS nr. 6564/13.12.2011. 

Conform Notei de fundamentare nr. 2508/11.12.2018 si a Hotărârii nr. 5/06.11.2018 a 

Consiliului de administratie,  se propune schimbarea denumirii unităţii de învăţământ în Şcoala 

gimnazială “Carmen Sylva”, motivat de faptul că anul 1869 este deopotrivă anul infiinţării 

şcolii, dar şi anul în care , la numai 26 de ani, Principesa Elisabeta de Wied  (nascută la 29 

decembrie 1843,  în Germania – decedată la 18 februarie 1916 la Curtea de Argeș, Regatul 



României) s-a căsătorit cu domnitorul Carol I al României, devenind în 1881 prima regină a 

României. Poetă, scriitoare , eseistă, traducătoare, ambasadoarea valorilor cultural româneşti 

este cunoscută in istorie sub pseudonimul literar Carmen Sylva. Iubitoare și creatoare de artă și 

literatură, a fost o susţinătoare a  oamenilor de cultură ( Vasile Alecsandri, Elena 

Văcărescu, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, George Enescu). A rămas în conştiinţa românilor 

drept regina care a făcut din costumul popular românesc haina de gală a curţii regale.  

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 unitatea de invăţământ a solicitat cu adresa nr. 2360/08.11.2018  

aprobarea Inspectoratului Şcolar judeţean Bacău. Cu adresa nr. 11608 din 09.12.2018 

Inspectoratul  Şcolar judeţean Bacău a comunicat că nu este necesar acordul acestei instituţii, 

competenţa de schimbare a denumirii unităţilor de învăţământ aparţinând autorităţilor 

administraţiei publice locale.  

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 Nota de fundamentare transmisă de 

unitatea de învăţământ , 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. 

SECTRETAR ORAS 
Corina  VĂSOIU 

 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU                                

ORAŞUL TÎRGU OCNA 
PRIMAR 
NR.15738 din 18.12.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
cu privire la schimbarea denumirii Şcolii gimnaziale nr. 2   

din oraşul Târgu 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 Şcolii 
gimnaziale nr. 2 din oraşul Târgu 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.  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: “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.” 

Cele două texte 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 da curs solicitării Şcolii gimnaziale nr. 2 de a schimba denumirea în Şcoala 
gimnazială Carmen Sylva , începând cu anul scolar 2019-2020. 

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 
 












