
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
ORASUL TÂRGU  OCNA 

CONSILIUL LOCAL  
        

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind schimbarea denumirii străzii Progresului din oraşul Târgu Ocna, jud. Bacău  

în strada Masa Reginei Maria  
 

Consilier local al orasului Târgu Ocna – Măciucă Săndel Gheorghiţă , validat prin 
Hotararea nr. 43 din 25.06.2016   urmare a alegerilor locale din 05.06.2016. 

 
Avand in vedere: 

- Adresa inregistrata sub nr. 6541 din 06.05.2019 prin care a fost inaintat proiectul de 
hotarare propus spre dezbaterea Consiliului local Târgu Ocna . Initiativa este sustinuta si 
prin adresa Preotului Claudiu Constantin Pantiru, inregistrata sub nr. 5894/17.04.2019; 

- Raportul de specialitate nr. 7033 din 15.05.2019  întocmit de către Serviciul  
urbanism, amenajarea  teritoriului, administrarea domeniului public si privat ; 

- Expunerea de motive intocmita de domnul consilier Măciucă Săndel Gheorghiţă,  
înregistrată sub nr.7034  din 15.05.2019; 

- Anunţul înregistrat sub nr. 7182 din 20.05.2019 privind procedura dezbaterii publice  
a Proiectului de hotărâre cu privire la schimbarea denumirii străzii Progresului in strada 
Masa Reginei Maria  , din oraşul Târgu  Ocna, jud.Bacău şi Procesul verbal de afisare a 
anuntului , inregistrat sub nr. 7183 din 20.05.2019 

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; 

-  art. 2 si 7 din Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia 
publica, republicata; 

- 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 străzii Progresului din oraşul Târgu  Ocna, 

judeţul Bacau,  in strada Masa Reginei Maria  din oraşul Târgu  Ocna. 
 
Art.2. De la data adoptării prezentei hotărâri se modifică in mod corespunzător 

nomenclatorul stradal al oraşului Târgu  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 Târgu  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 Târgu  Ocna  şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii  . 
 
 
 
                     INIŢIATOR, 
Consilier local MĂCIUCĂ Săndel Gheorghiţă 
 
 
 
                                                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
                                                                                SECRETAR ORAŞ Corina VÃSOIU 
    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU  
ORAS TIRGU OCNA 
SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI,  
     ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
NR.7033 din 15.05.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind propunerea de schimbare a denumirii străzii Progresului din oraşul Târgu 

Ocna, jud. Bacău  în strada Masa Reginei Maria  
 

 Cu adresa inregistrata la Primaria orasului Târgu Ocna sub nr. 6541 din 
06.05.2019 , domnul consilier Maciuca Sandel Gheorghita aduce in atentia Primarului 
orasului Proiectul de hotarare privind schimbarea denumirii strazii Progresului din 
orasul Targu Ocna in strada Masa Reginei Maria , in vederea introducerii pe ordinea 
de zi a sedintei ordinare a consiliului local.    

Proiectul de hotarare este insotit de Expunerea de motive prin care initiatorul 
argumenteaza propunerea de schimbare a denumirii strazii Progresului in strada Masa 
Reginei Maria.  

Propunerea este sustinuta si de catre preotul Claudiu Constantin Pantiru , care 
prin adresa nr. 5894/17.04.2019 solicita schimbarea denumirii strazii Progresului in 
strada Masa Reginei Maria.  

Potrivit prevederilor art. 2, lit. d) si art. 3 din Ordonanta Guvernului  nr. 63 din 
29 august 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. 

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. 

Facem precizarea ca , din evidentele institutiei noastre ( evidenta fiscala si 
agricola) intra sub incidenta schimbarii propuse un numar de 6 proprietati  inregistrate 
pe strada Progresului. 
 

Faţă de cadrul legal prezentat, luând in considerare Expunerea de motive a 
initiatorului ,  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 Târgu Ocna. 

 
 

SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, 
         ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Arhitect sef  Roxana  Elena VOLEANSCHI 
 

 

 

 

 






