NR.

iZZIZOZO

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea denumire de clădire

Subsemnatul, KOsa Petru, consilier local independent în cadrul Consiliului local al
comunei Mihăileni,
Având în vedere lipsa reglementării modului de afişare precum şi a definirii denumirii
clădiri
publice în care se află sediile autorităţilor publice locale, a unor instituţii publice
unor
etc., ceea ce conduce la îndepărtarea inscripţiilor, ca efect al unor sentinţe judecătoreşti, şi nu
numai, emise la sesizarea unei asociaţii apărător al demnităţii;
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ şi ale ROF a consiliului local al comunei Mihăileni, îmi exprim iniţiativa de
promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul Obiect:
Atribuirea de denumire clădirii, situată în satul de reşedinţă de comună Mihăileni la nr.
de casă 288/a, în care se află sediile Consiliului local al comunei Mihăileni, respectiv primăria
comunei - structură funcţională fără personalitatejuridică şi fără capacitate procesuală, cu
activitate permanentă, constituită din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii
primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de specialitate al
primarului, în susţinerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE
În fapt,

În epoca feudală, obştea sătească apare ca O formă a administraţiei publice locale.
Normele fundamentale de organizare ale Obştei săteşti s-au statornicit în legătură cu obiectele
muncii , cu desfăşurarea principalelor îndeledniciri tradiţionale. Aceste norme nu aveau caracter
juridic şi nu erau aplicate prin constrângere, exprimau interesul tuturor şi erau respectate de
bunăvoie.
Aşa cum se prezintă în Dicţiunarul de sociologie rurală publicat de Ilie Bădescu şi
Ozana-Cucu Oancea prin Editura Mica Valahie, ” Principalele poziţii deţinute de mandatarii
săteşti sunt denumite variat după zonele socio-istorice: vechi], vomic (vomicel), pârcălab,
pomojnic, (în Ardeal în limba maghiară-bird n.n.) etc., aleşi pentru colectarea birurilor, dar care,
nu de puţine ori îndeplineau şi atribuţii poliţieneşti judecătoreşti, juraţii (în Ardeal în limba
maghiară-eskiidtek n.n.) aleşi dintre ţăranii fruntaşi, mijlocaşi şi codaşi pentru judecătoria de
împăciuire şi poliţie agricolă”
Aceşti mandatari săteşti aveau la dispoziţie un local în incinta unei clădiri, situată în vatra
satului, denumită de săteni generic - casa comunală, în Ardeal în limba maghiară-kăzse'ghâza.

Prin nume 0 colectivitate locala identifică şi idividualizează străzi, pieţe şi orice alte

obiective de interes public local (clădiri), în raport cu alte obiective de acest gen. Numele
acordate de colectivităţile locale au funcţionat şi s-au dezvoltat timp de veacuri.
Nici legislaţiei administrative româneşti din trecut, nu era străină noţiunea de casă
comunală, cum se poate constata (Anexa 1) în LEGEA nr. 394 din 31 martie 1864 pentru
comunele urbane şi rurale, LEGEA nr. 167 din 3 august 1929 pentru organizarea administraţiunii
locale*) şi LEGEA nr. 569 din 26 martie 1936 admninistrativă.

cu competenţa
ceea ce priveşte investirea autorităţilor administraţiei publice
decizională, în acordarea de denumiri, aceasta se regăseşte în:
—
prevederile art. 3 din CARTA EUROPEANA A AUTONOMIEI LOCALE din
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/ 1997, preluate şi de
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - Partea 1 privind
Codul administrativ prin art. 5 alin. j);
1. Prin autonomie locală se înţelege dreptul si capacitatea efectivă ale autorităţilor
administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu
şi în interesul populatiei locale, o parte importantă a treburilor publice.
2. Acest drept se exercită de consilii sau adunări, compuse din membri aleşi prin vot liber,
secret, egal, direct şi universal, care pot dispune de organe executive şi deliberative care
răspund înfaţa lor. Această dispoziţie nu aduce atingere, în nici un fel, posibilităţii de a
recurge la adunări cetăţenetti, referendum sau orice alt form de participare directă a
ceteţnilor, acolo unde aceasta este permisă de lege.
—
prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin. (6) lit. d), precum şi art. 196 alin. (6) din
OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte
obiective de interes public local.
—
prevederile art. 2 lit. (1) şi art. 3, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002
aprobată prin Legea nr.48/2003 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;
Articolul 2
Atribuirea sau schimbarea de denumiri, altele decat cele prevăzute la art. ] , se face de
către:
d) consiliile locale, prin hotărâre, pentru parcuri, piete, oboare, cartiere, străzi,
statii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi institutii de
interes local aflate în subordinea lor.
Articolul 3
(1) Proiectele de hotărâri ale consiliilor judetene sau locale, având ca obiect
——

atribuirea

ca denumire a unor nume de personalitati ori evenimente istorice, politice, culturale
sau
de orice alta natura ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate
numai
după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeteana,
respectiv a municipiului Bucureşti.
—
prevederile art. 10 paragraful 2. lit. g. din CARTA EUROPEANA A
LIMBILOR REGIONALE SAU MINORITARE , instrument juridic al
Consiliului Europei adoptat în 1992, intrat în vigoare în 1998 şi semnat de
România în 1995, a ratificată prin Legea nr. 282 din 6 noiembrie 2007;
g. folosirea sau adoptarea, dacă este cazul alături de denumirea in limba (—ile) oficială (ale), a formelor tradiţionale şi corecte ale toponimiei în limbile regionale sau minoritare.
Trebuie să ţinem cont şi de prevederile permitive/nepermitive ale ORDINULUI
Ministrul internelor şi reformei administrative Nr. 564 din 31 iulie 2008 pentru aprobarea
Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti
ART. 12 (1) La emiterea avizului sunt avute in vedere, în principal, următoarele
aspecte:
a) concordanta propunerii cu tradiţiile româneşti în domeniu, precum şi cu specificul
social-cultural şi cu tradiţia istorică a judeţului sau a localităţii, după caz;

prin

sau
In cazul în care comisia consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin.
(1), restituie propunerea solicitantului, în vederea reanalizării.

Solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri, în cazurile prevăzute la art. 3
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002, este obligatorie. Avizul are caracter
consultativ şi se emite cu votul majorităţii membrilor comisiei, în termen de cel mult 60 de
zile de la data solicitarii.
În cazul în care avizul comisiei nu este emis în termenul prevăzut la alin. (1),
consiliul local ori judetean, după caz, poate adopta hotărârea de atribuire sau schimbare
de denumiri şi în lipsa acestuia.
Hotărârile consiliilor locale şi ale consiliilor judetene adoptate fără solicitarea
avizului comisiei de atribuire de denumiri sunt nule de drept. Nulitatea se constata de
către instanţa de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau a oricarei

persoane interesate.

În drept,

În exercitarea atribuţiilor consiliile locale emit hotărîri, potrivit prevederilor art. 139

alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Având în vedere cele prezentate prin prezenta, propun aprobarea unui proiect de
hotărâri privind aprobarea de denumire de clădire.

Mihăileni,

& 02.2020
Consilier independent,
KOSA Petru

MENIIUNE:
La aplicarea dreptului Uniunii, se va ţine seama de ierarhia normelor. Există o ierarhie a normelor, atât în
interiorul dreptului UE, cât şi în raporturile acestuia spre exterior, cu dispoziţiile legale române.
În raportul exterior al dreptului UE cu legile române, prevalează aplicarea dreptului UE. Libertăţile
fundamentale din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TF UE) ori din regulamentele UE
trebuie aplicate de judecător în mod nemijlocit; dispoziţiile contrare din dreptul naţional nu se aplică.
COnform jurisprudenţei CJUE instanţele naţionale sunt obligate să interpreteze dreptul
naţional în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, datorită priorităţii acestuia din urmă.

LEGE nr. 394 din 31 martie 1864
pentru comunele urbane şi rurale
EMITENT
° MINISTERUL JUSTITIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL din 31 martie 1864
Articolul 105
Regulamenetele şi ordonantiele Consiliului seu ale Primarului se publică prin îngrijirea Primarului prin
proclamatiuni şi afisie.
În sate publicaţiunea se face prin citirea în publicu la esirea din biserica şi la casa comunală. Aceste
regulamente devinu indatoritore a cincea di după publicaţiunea loru, afară de casurile candu termenulu va fi
detenninatu prin însuşi regulamentulu seu ordonantia data.
Aceste regulamente şi ordonantie se dau în forma urmatore:
Primarulu (seu Primarul şi Consiliulu comunalu din comuna ................. judetiulu ....... plassa .....
hotarasce seu ordonă ..........................
Articolul 106
Primării sînt plătiţi din cutia comunală. Letile loru se hotarascu de catra Consiliulu comunalu,
Comitetulu permanentu inse are dreptul de a modifica câtimea loru în proportiune cu greutatea functiunei şi cu
midlocele comunei. Agiutorii sei vom avea numai o diurna pentru dilele în care vom fi lucratu.

LEGE nr. 167 din 3 august 1929 pentru organizarea administraţiunii locale*)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din

3

august 1929

ART. 110
Prin regulamentele de edilitate se prescriu mai ales măsuri;
Pentru determinarea vetrei comunelor, rezervându-se pe cât va fi cu putinţă locul în vatră pentru Casa
comunală, pentru şcoale de diferite grade, pentru grădini de copii, biblioteci, biserici şi în genere, pentru tot
felul de clădiri publice;
Pentru alinierea străzilor şi a pieţelor şi pentru ridicarea planurilor necesare de aliniere şi nivelare;
Pentru închideri şi deschideri de străzi, şosele, pieţe, pentru numirea lor şi numerotarea locuinţelor;
Pentru alinierea clădirilor şi stabilirea regulelor de construcţiune, luându-se în consideraţiune situaţiunea
topografică, amintirile istorice şi cerinţele salubrităţii, circulaţiunii, comerţului şi industriei;
pentru orice lucrări cari sa'r mai găsi necesare pentru înfrumuseţarea şi sistematizarea comunelor.

LEGE nr. 569 din 26 martie 1936

admninistrativă
EMITENT PARLAMENTUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 martie 1938
Articolul 6 1
Primarul este conducătorul administraţiei comunale, preşedintele consiliului comunal.
În municipii primarul este şi preşedintele delegaţiunii consiliului.
El are următoarele atribuţiuni:
q) Primarul este singurul în drept a da ordonanţe cu privire la măsurile ce—i sunt
date în atribuţiunile sale şi ale consiliului.
Aceste ordonanţe vor fi date în urma consultării prealabile cu notarul în comunele rurale şi cu secretarul comunal
în celelalte comune şi vor fi contrasemnate de aceştia, iar când aceste ordonanţe sunt privitoare la chestiuni
sanitare, agricole, veterinare, de lucrări publice sau alte specialităţi vor fi date în urma consultării prealabile a
şefului serviciului respectiv care le va şi contrasemna.
Ordonanţele vor fi afişate la uşa comunală şi pieţele publice, precum şi publicate în Monitorul (Buletinul)

Comunal sau judeţean.
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