ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 29/2014
privind constituirea Comisiei pentru analizarea şi propunerea atribuirii sau schimbării
denumirii străzilor, pieţelor şi obiectivelor de interes public local Ozun

Consiliul local al comunei Ozun, judeţul Covasna
întrunit în şedinţa ordinară din data de 2 iulie 2014,
analizând expunerea de motive întocmită de primarul comunei, raportul de specialitate
întocmit de Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe
ţinând cont de prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, aprobată prin Legea 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare aduse de
Legea 279/2007,
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera “c” coroborat cu alin. (5) litera “d”, şi art.
115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – (1) Se aprobă constituirea Comisiei pentru analizarea şi propunerea atribuirii
sau schimbării denumirii străzilor, pieţelor şi obiectivelor de interes public local Ozun cu
următoarea componenţă nominală şi pe funcţii:
1. dr.Ráduly István, primar, membru,
2. Molnár András, consiliu local, membru,
3. Kőmives István, consiliu local, membru,
4. Ábrahám Csaba, consiliu local, membru,
5. Szabó Annamária, consiliu local, membru.
(2) La lucrările Comisiei vor fi invitaţi să participe:
1. Kerezsi Janos, profesor,
2. Kisgyorgy Zoltan, geolog,
3. Szabó Margit, profesor, director al Şcolii Gimnaziale „Tatrangi Sandor” Ozun.
Art.2. – Sarcina Comisiei constituite prin art. 1 din prezenta hotărâre este de a atribui
denumiri tuturor străzilor, parcurilor şi a celorlalte obictive de interes public local din comuna
Ozun conform legislaţiei în vigoare.
Art. 3. – Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Comisiei de analiză conform anexei
la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
Art. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează membrii
Comisiei constituită prin art. 1.
Ozun, la 2 iulie 2014.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Kőmives István

Difuzare:

−
−
−
−
−

1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. Compartimentul relaţii cu publicul şi resurse umane
1 ex. Compartimentul agricol cadastru şi urbanism
1 ex. Primar
1 ex. afisare

Contrasemnează:

secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexa la HCL nr. 29/2014

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE
al Comisiei pentru analizarea şi propunerea atribuirii sau schimbării denumirii
străzilor, pieţelor şi obiectivelor de interes local
în Comuna Ozun
Obiectul de activitate a Comisiei
Prin activitatea sa Comisia urmăreşte realizarea medierii între formaţiunile politice reprezentate
de Consiliul Local, precum şi între populaţia comunei în legătură cu formularea propunerilor privind
atribuirea sau schimbarea denumirii unor străzi, pieţe şi altor obiective de interes local aflate pe
teritoriul administrativ al Comunei Ozun.
Componenţa Comisiei
Comisia funcţioneză în componenţa aprobată de Consiliul Local prin HCL nr. 29/2014.
Cu ocazia şedinţei de constituire membrii Comisiei vor alege prin votul secret al cel puţin două
treimi dintre membrii – pe întreaga durata mandatului – un preşedinte şi un secretar. Aceştia pot fi
rechemaţi sau înlocuiţi la cererea a trei membri, şi cu votul a cel puţin două treimi din numărul
membrilor.
La lucrările Comisiei vor fi invitaţi să participe, cu rol consultativ, un număr de 3 specialişti
desemnaţi de Consiliul Local, fără drept de vot.
Criteriile de atribuire sau de schimbare
-

Redarea numelor uzuale ale localităţii
Gruparea denumirilor pe zone ale comunei
Reflectarea în denumiri a dezvoltării comunei
Uşurarea orientării vizitatorilor şi înmânării trimiterilor poştale
În cazul propunerilor de atribuire de nume istorice, pe lângă denumirile deja uzuale, dar
neformalizate prin acte administrative locale, se vor alege cu prioritate personalităţi
marcante, care au avut o legătură directă, dovedită cu viaţa comunei, în trecutul mai mult
sau mai puţin apropiat

Priorităţile Comisiei
1. Străzi existente, care nu au o denumire oficială
2. Străzi nou create prin introducerea unor terenuri în intravilanul localităţilor arondate
Comunei
3. Pieţe, parcuri, oboare
4. Obiective de interes public local
Pe teritoriul administrativ nu se recomandă atribuiri de denumiri după:
- Date ale unor evenimente istorice
- Evenimente care sugerează sau accentuează asuprirea umană sau îngrădirea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti
- Personalităţi a căror activitate rememorată ar leza sentimente naţionale
- Persoanele vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
Iniţierea propunerilor de atribuire sau schimbare
1. De către membrii Comisiei:
a. În scris la registratura Primăriei
b. Verbal în şedinţele Comisiei

2. De către persoanele fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv cu sediul în comuna Ozun:
a. În scris la registratura Primăriei
Propunera trebuie să conţină:
-

Date de identificare a străzii, pieţii, parcului şi altor spaţii publice, precum şi a obiectivului
de interes public local în cauză
Motivarea propunerii de atribuire sau schimbare de denumiri
Date explicative despre numele propus

Desfăşurarea şedinţelor
- convocarea membrilor se va face de către preşedintele Comisiei prin grija secretarului
- conducerea şedinţelor se va face de către preşedintele Comisiei, iar întocmirea procesuluiverbal al şedinţei se va face de secretarul Comisiei
- propunerile discutate şi aprobate de către membrii Comisiei se înaintează, prin grija
secretarului Comisiei, către Comisia de atribuire a judeţului Covasna în vederea obţinerii
avizului consultativ al acesteia
- iniţierea proiectelor de hotărâre şi înaintarea lor Consiliului Local pentru aprobare va avea loc
după parcurgerea procedurii prevăzute de OG 63/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.

*******

