
ROMÂNIA                                                                                                           

JUDEŢUL GORJ                                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                         

 

                                                               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. 108 

Adoptată în ședința din 31.08.2020 

Cu un număr de 18 voturi 

Din totalul numărului de consilierilor județeni prezenți 


