HOTĂRÂREA NR.70
PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “SF. NICHITA
ROMANUL” GRĂDINIŢEI NR. 5 DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA GLORIEI NR. 20

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de
26.04.2012;
Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de Grădiniţa cu program prelungit “Sf.
Nichita Romanul” Grădiniţei nr. 5 din Municipiul Tulcea, strada Gloriei nr. 20, proiect din iniţiativa
primarului;
Luând în discuţie raportul Direcţiei Administraţiei Publice Locale înregistrat sub nr.7354/27.03.2012;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere:
- Avizul nr.8/20.04.2012 al Comisiei de Atribuire de Denumiri al judeţului Tulcea;
- Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată
prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului
de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
- Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.6564/2011 privind aprobarea
Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ
preuniversitar;
În temeiul art. 36 alin. 5 lit. “d”, art.45 alin.1 şi 6 şi art. 49 alin. 1 şi 2 din Legea
nr.
215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
ART. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de Grădiniţa cu program prelungit “Sf. Nichita Romanul”
Grădiniţei nr. 5 din Municipiul Tulcea, strada Gloriei nr. 20.
ART. 2 Începând cu anul şcolar 2012-2013 unitatea de învăţământ va purta următoarea denumire:
Unitatea de învăţământ pentru nivel secundar superior Grădiniţa cu program prelungit
sau liceal
Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, “Sf. Nichita Romanul”
politice, culturale sau de orice altă natură)
Localitatea
Tulcea
Nivelul şcolar
PRE
Adresa
Str. Gloriei nr.20
Tel./fax./e-mail
o240/531133

ART. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Administraţie
Publică Locală, Direcţia Economică şi Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu.
ART. 4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri autorităţilor şi
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor.
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