
ROMÂNIA                                                                                                          PROIECT, 

JUDEŢUL GORJ                                                                                                AVIZAT, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

                                                               HOTĂRÂRE 

privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Populare de Artă Târgu Jiu 

în Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea  

capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj şi Școala Populară de Artă Târgu Jiu; 

      -    Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 

-  Adresa nr. 1468/20.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 6794/20.05.2020, 

prin care Școala Populară de Artă Târgu Jiu solicită schimbarea denumirii în Școala Populară 

de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu; 

-  Avizul Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Gorj nr.3 din 19.08.2020;  

-  Prevederile art.2, art.3 și art.5 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.7 din Regulamentul de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, 

respectiv a municipiului București, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei 

administrative nr.564/2008; 

- Prevederile art.173 alin.(1) lit. c) și alin.(4) lit. c)  din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza art. 182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii „Școlii Populare de Artă Târgu Jiu”  în Școala Populară 

de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu. 

 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri se vor duce la îndeplinire de conducerea Școlii Populare 

de Artă Târgu Jiu. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, direcțiilor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției Prefectului -Județul 

Gorj.  

Art. 4. Prezenta hotărâre se publică pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Gorj 

în Monitorul Oficial Local al Județului Gorj. 

 

 
     PREŞEDINTE,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

      COSMIN-MIHAI POPESCU                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 
Nr._____ 

Adoptată în ședința din _______________2020 

Cu un număr de __________voturi 

Din totalul numărului de consilierilor județeni prezenți 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

REFERAT DE APROBARE  
          a proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii „Școlii Populare de Artă Târgu Jiu” 

în Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu 

 

 

 

  Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu, instituție publică de cultură de interes județean, își desfăşoară 

activitatea prin programele culturale din domeniul educaţiei permanente, ca operator în Agenda culturală a 

judeţului Gorj, precum şi din domeniul instituţiilor de spectacole, prin activitatea cultural-artistică a Teatrului 

de Păpuşi „Pinocchio”, Orchestrei de Cameră „Lyra Gorjului” şi Ansamblului „Maria Lătăreţu”.  

 Prin adresa nr. 1468 din 20.05.2020, emisă de Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu și înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj cu nr. 6794 din 20.05.2020, s-a solicitat elaborarea unui proiect de hotărâre ce vizează 

denumirea instituției. 

Schimbarea denumirii instituției, din „Școala Populară de Artă Târgu Jiu” în Școala Populară de Arte 

„Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, a fost discutată în ședința Consiliului de Administrație al Școlii Populare de 

Artă Târgu Jiu din data de 28.02.2020. 

Denumirea de Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu a fost aleasă ca un omagiu adus 

peste timp marelui sculptor, personalitate cu o contribuție semnificativă în promovarea artei județului Gorj atât 

în țară, cât și în străinătate, dat fiind și faptul că peste 65% din numărul cursanților școlii participă la Programul 

„Arte și meșteșuguri tradiționale”, program adresat copiilor, tinerilor și adulților din mediul rural și urban ce 

urmărește conservarea și transmiterea meseriilor și artelor tradiționale. 

Pentru schimbarea denumirii instituției este necesar, conform prevederilor art.2  lit. c) din Ordonanța 

Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările 

ulterioare, „avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele 

în cauză”.  

Totodată, art.3 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările și completările ulterioare, prevede că „ Proiectele de hotărâri ale consiliilor județene, 

având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalități (…) ori schimbarea unor astfel de 

denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri 

județeană”. Întrucât art.5 alin (1), din același text legal, prevede că „Solicitarea avizului comisiei de atribuire 

de denumiri, în cazurile prevăzute la art.3 alin.(1), este obligatorie(…)”  și cu respectarea prevederilor art.7 

alin.(1) din Regulamentul de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului 

București, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.564/2008, s-a solicitat 

emiterea avizului Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Gorj din cadrul Instituției Prefectului – Județul 

Gorj. Prin adresa nr.17 din 19.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj cu nr.10989 din 20.08.2020, 

Comisia de Atribuire de Denumiri a Județului Gorj a transmis Avizul nr.3 din 19.08.2020 prin care avizează 

favorabil Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Populare de Artă Târgu Jiu în 

Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu. 

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit. c) și alin (4) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean în 

exercitarea „atribuțiilor privind administrarea domeniului public și privat al județului” „atribuie , în condițiile 

legii, denumiri de obiective de interes județean”. 

Față de aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbării 

denumirii „Școlii Populare de Artă Târgu Jiu” în  Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, 

în forma prezentată. 

.  

 

     INIŢIATOR PROIECT: 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
DIRECŢIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA  CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU JIU 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Populare de Artă Târgu Jiu 

în Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu 

 
 

Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, 

aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu completările şi modificările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Culturii 

şi Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice 

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007, 

privind instituţiile şi companiile de spectacole şi concerte, ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și 

drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare  și ale hotărârilor Consiliului Județean Gorj. 

Prin adresa nr. 1468 din 20.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj cu nr. 6794 din 20.05.2020, 

Școala Populară de Artă Târgu Jiu solicită sprijin în vederea schimbării denumirii instituției din „Școala 

Populară de Artă Târgu Jiu” în Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu. 

În conformitate cu prevederile art.173 alin. (1) lit. c) și alin (4) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean în 

exercitarea „atribuțiilor privind administrarea domeniului public și privat al județului” „atribuie , în condițiile 

legii, denumiri de obiective de interes județean”. 

Pentru schimbarea denumirii instituției este necesar, conform prevederilor art.2  lit. c) din Ordonanța 

Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările 

ulterioare, „avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele 

în cauză”.  

Totodată, art.3 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările și completările ulterioare, prevede că „ Proiectele de hotărâri ale consiliilor județene, 

având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalități (…) ori schimbarea unor astfel de 

denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri 

județeană”.  

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) din Regulamentul de funcționare a comisiei de atribuire de 

denumiri județene, respectiv a municipiului București, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei 

administrative nr.564/2008, „Dosarul necesar pentru obținerea avizului de atribuire sau schimbare de denumiri 

trebuie să cuprindă următoarele documente: 

a) cerere de avizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr.1; 

b) proiectul de hotărâre a consiliului județean sau local, după caz, inclusiv instrumentul de prezentare 

și motivare; 

c) copie de pe raportul comisiei de specialitate a consiliului; 

d) copie de pe raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

sau al consiliului județean.” 

Întrucât art.5 alin (1) din  Ordonanța Guvernului nr.63/2002, prevede că „Solicitarea avizului 

comisiei de atribuire de denumiri, în cazurile prevăzute la art.3 alin.(1), este obligatorie(…)”, și  cu respectarea 

prevederilor art.7 alin.(1) din Regulamentul sus-menționat, s-a solicitat emiterea avizului Comisiei de Atribuire 

de Denumiri a Județului Gorj din cadrul Instituției Prefectului – Județul Gorj. Prin adresa nr.17 din 19.08.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj cu nr.10989 din 20.08.2020, Comisia de Atribuire de Denumiri a 

Județului Gorj a transmis Avizul nr.3 din 19.08.2020 prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea schimbării denumirii Școlii Populare de Artă Târgu Jiu în Școala Populară de Arte „Constantin 

Brâncuși” Târgu Jiu. 

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, din data de 

28.02.2020, s-a propus schimbarea denumirii instituției din „Școala Populară de Artă Târgu Jiu” în Școala 

Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu. 

Denumirea de Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu a fost aleasă ca un omagiu adus 

peste timp marelui sculptor, personalitate cu o contribuție semnificativă în promovarea artei județului Gorj atât 

în țară, cât și în străinătate, dat fiind și faptul că peste 65% din numărul cursanților școlii participă la Programul 



„Arte și meșteșuguri tradiționale”, program adresat copiilor, tinerilor și adulților din mediul rural și urban ce 

urmărește conservarea și transmiterea meseriilor și artelor tradiționale. 

 

Având în vedere: 

 prevederile art.173 alin. (1) lit. c) și alin (4) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile art.2, art.3 și art.5 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile art.7 din Regulamentul de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, 

respectiv a municipiului București, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei 

administrative nr.564/2008; 
 adresa nr. 1468/20.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 6794/20.05.2020, prin care 

Școala Populară de Artă Târgu Jiu solicită schimbarea denumirii în Școala Populară de Arte „Constantin 

Brâncuși” Târgu Jiu, 

 

considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale și propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea schimbării denumirii „Școlii Populare de Artă Târgu Jiu” în  Școala Populară de Arte „Constantin 

Brâncuși” Târgu Jiu, în forma prezentată. 

 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                                   ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ 

                                                                                                          TÂRGU JIU     

                                                                  

Direcţia juridică, dezvoltarea                                                                                               Manager,                                    

capacităţii administrative și achiziții publice,                                                        Bratu Alexandru-Ciprian               
Director executiv,                                                                                            

Marcău Costel 

 

 


