ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE
pentru schimbarea denumirii Grădiniței cu Program Normal nr. 18 Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr. 7/CLM/11.01.2018, prin care se propune schimbarea, începând cu anul școlar
2018 – 2019, a denumirii Grădiniței cu Program Normal nr. 18 Buzău;
- raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare
Interinstituţională, înregistrat sub nr. 986/10.01.2018;
- avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, culte,
familie şi protecţie copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului
Local al Municipiului Buzău;
- prevederile art. 2, lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. d), art. 45, alin. (1) şi art.115,
alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă schimbarea, începând cu anul școlar 2018 – 2019, a
denumirii Grădiniței cu Program Normal nr. 18, cu sediul în municipiul Buzău, str.
Piața Colegiului nr.1, Cartier Broşteni în Grădinița cu Program Prelungit nr. 18.

Art. 2. – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Servicii Publice,
Direcţiei Finanţe Publice Locale, Direcţiei Evidenţa Persoanelor, Serviciul Relaţii cu
Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, Serviciului
Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, Serviciului
Administrare Patrimoniu şi Grădiniței cu Program Normal nr. 18, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 29 ianuarie 2018
Nr. 15

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 29 ianuarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un
număr de 22 voturi pentru, -- abţineri şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 23
consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZǍU
MUNICIPIUL BUZǍU
- PRIMAR Nr. 7/CLM/11.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru schimbarea denumirii
Grădiniței cu Program Normal nr. 18 Buzău
Potrivit art. 36, alin. (5), lit. d) din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local atribuie
sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes
public local, iar potrivit art. 2, lit. d) din Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003,
cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba
denumiri, 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 acestora.
Conform art. 3, alin. (1) din Ordonanţa nr. 63/2002, actualizată, 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 a judeţului Buzău.
Întrucât prin noua denumire nu se atribuie nume de personalităţi ori
evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură, nu este necesar
avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Buzău.
De asemenea, prin schimbarea denumirii acestei unități de învățământ
preuniversitar de stat, nu se impune schimbarea cărților de identitate şi a celorlalte
documente prevăzute de art. 41, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005,
republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români.
În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.
P R I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZǍU
PRIMǍRIA MUNICIPIULUI BUZǍU
- Serviciului Resurse Umane, Prognoză,
Organizare şi Cooperare Interinstituţională Nr. 986/10.01.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru schimbarea denumirii
Grădiniței cu Program Normal nr. 18 Buzău
Prin adresa nr. 31.832/27.11.2017, Grădinița cu Program Normal nr. 18 Buzău
a solicitat, schimbarea denumirii, începând cu anul școlar 2018 – 2019, în Grădinița
cu Program Prelungit nr. 18, deoarece, la solicitarea părinților, începând cu acest an
școlar, vor fi înființate două clase cu program prelungit.
Potrivit art. 36, alin. (5), lit. d) din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 2, lit. d) din
Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba denumiri, 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 acestora.
Conform art. 3, alin. (1) din Ordonanţa nr. 63/2002, actualizată, 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 a judeţului Buzău.
Întrucât prin noua denumire nu se atribuie nume de personalităţi ori
evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură, nu este necesar
avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Buzău.
Acestă unitate de învățământ are obligaţia de a face demersurile legale pentru
punerea în practică a acestei hotărâri.
Menționăm că, prin schimbarea denumirii acestei unități de învățământ
preuniversitar de stat, nu se impune schimbarea cărților de identitate şi a celorlalte
documente prevăzute de art. 41, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005,
republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români.
În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus
pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău
ŞEF SERVICIU,
Gianina Cristina Dinu

Întocmit,
Florea Androne

