
HOTĂRÂREA NR.73  
PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII COLEGIULUI “BRAD SEGAL” DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA 

BABADAG  NR. 146, ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A DENUMIRILOR UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT DIN SISTEMUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR  

 
        Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de 26 
aprilie 2012; 
        Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii Colegiului “Brad Segal” din Municipiul 
Tulcea, strada Babadag nr.146, în conformitate cu Procedura de atribuire a denumirilor unităţilor de 
învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, proiect din iniţiativa primarului; 
        Luând în discuţie raportul Direcţiei Administraţiei Publice Locale înregistrat sub nr.8822/12.04.2012; 
        Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;  
         Având în vedere: 
- 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 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 Începând cu anul şcolar 2012-2013 Colegiul “Brad Segal” din Municipiul Tulcea, strada 
Babadag nr.146,  va purta următoarea denumire, în conformitate cu Procedura de atribuire a denumirilor 
unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar: 
Unitatea de învăţământ pentru nivel secundar superior 
sau liceal  

Colegiul 

Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, 
politice, culturale sau de orice altă  natură) 

“Brad Segal” 

Localitatea  Tulcea 
Nivelul şcolar LIC TEH, POS, PROF 
Adresa 
Tel. 
fax. 
e-mail 
 

Str. Babadag  nr. 146 
o240/531130 
0240/531131 
colbradsegaltl@gmail.com 

      ART. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Administraţie Publică 
Locală, Direcţia Economică şi Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu.   

ART. 3 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. 
 
 
            CONTRASEMNEAZĂ                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                       CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                               MUNTEANU Dan 
 
 


