
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOTARÂREA Nr.  23 
Din 	24- e) 2— 	2019 

Privind:  atribuirea de denumire unei străzi din municipiul Tecuci.  

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municpiu1ii Tecuci , judeţul Galaţi; 
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului9.Z1.03 //j:c22-2o  19; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit 1n şedinţa OggWoldin  data 

de 	(28(r0,2_,  2019; 
Având 1n vedere: 

.diEâ 	-MAŢN-3 , Departamenttil pentru reTafia 	ctit —fraKa-menruT ş i calitatea 
personaluluinr.CV103/17.01.2019; 

- Avizul Comisiei de Atribuire de Dehumiri a Jude ţului Galaţi rir 4 / 16.03.2016 
- expunerea de motive a 	 inregistrata sub nr.  g2,27402_2019;  
- rapoartele de specialitate Intocmit de Serviciul administrarea domeniului public si privat, 

Inregistrat sub nr.  247/ 1Jr.:022019; 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr 122(  

In baza prevederilor: 
- Art.147 din Constituţia României; 
- Art.2 ,litera „d„ si art. 3 alin. 1 din 0.G.nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările si completările ulterioare; 
- Art.36, alin.5 lit. d, din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata 

in 2007; 
- Decizia CCR 384/2018, art. 45, alin. 1 si art. 1 15.alin. 1 lit. b, din Legea 2 15/2001 a 

administraţiei publice locale , republicata in 2007; 

HOTARA STE: 

Art.1 . Cu data prezentei se aproba atribuirea de denumire unei str ăzi din municipiul 
Tecuci, conform anexei la prezenta hot ărâre., Strada va fi Inregistrat ă  In inventarul domeniului 
public al municipiului Tecuci. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicata celor interesa ţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci 

PRESEDINT
\ 	 sEcREĂ'AR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  9 2 	din  45 02- 2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind:  atribuirea de denumire unei str ăzi din municipiul Tecuci.  

Pentru imaginea Municipiului Tecuci, stabilirea de denumiri str ăzilor reprezintă  o prioritate. 
La atribuirea denumirilor s-a avut in vedere personalit ăţi ale României sau ale jude ţului 

unele dintre ele av'ând legături directe cu municipiul Tecuci, personalit ăţ i care ş i-au pus amprenta 
asupra vieţii culturale, economice, sociale, eroi care şi-au slujit patria cu onoare şi devotament până  la 
sacrificiul propriei vie ţi. in acest context o stradă  din municipiul Tecuci va primi numele 
sublocotenent (post-mortem) Narcis şonei, Cetăţean de onoare, decedat in data de 24.04.2005, in 
teatrul de operaţii din Afganistan. 

Strada ce urmează  să  poarte denumirea eroului Narcis Sonei, este situat ă  la intrarea in 
municipiul Tecuci din direc ţia nord, perpendicular ă  pe strada Tecuciul Nou. Men ţionăm că  familia 
eroul Narcis Sonei, locuie şte in cartierul Tecuciul Nou. 

Propunerile au fost avizate de c ătre Comisia de Atribuire de Denumiri a Jude ţului Galaţi 
conform adresei nr. 17625/16.03.2016, inregistrat ă  la Municipiul Tecuci sub nr. 13149/2016. 

Având în vedere cele de mai sus propun spre dezbatere proiectul de hot ărâre. 

PRIMAR, 
, ,f 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr.  g 2S/ 	din  if; 02-2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind:  a-tribuirea de denumire unei străzi din municipiul Tecuci.  

in conformitate cu prevederile art. 2, lit. D, şi art 3 din Ordonan ţa Guvernului nr. 63 din 29 august 
2002 cu completările şi modificările ulterioare, atribuirea sau schimbarea de denumiri se face prin 
hotărâre de consiliu local, cu avizul prealabil al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Jude ţului Galaţi. 

Prin adresa nr. 6718/PJ/ 11. 02. 2016, s-a comunicat, spre avizare, proiectul de hot ăr' ă're privind 
atribuirea de denumire unei stffizi nou infiin ţate în municipiul Tecuci, Comisiei de A -tribuire de 
Denumiri a Judeţului 

Prin adresa nr. 1726 din 2016, Comisia de Atribuire de Denumiri a Jude ţului Galaţi ne comunică  
Avizul solicitat, nr.4 / 16.03.2016. 

Având în vedere cele de mai sus considet ăm că  proiectul de hotărâre indeplineşte condiţiile de 
legalitate. 

SEF SERVICIU 




