
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA 

                                                                                                                       

 

H O T Ă R Â R E A nr.  16 
din 31 martie 2017 

 
  privind  schimbarea denumirii unităţii de învăţământ din  Şcoala Gimnazială Vidra în  Şcoala 

Gimnazială „Valeriu D. COTEA” Vidra,  începând cu anul şcolar 2017 - 2018 

 

CONSILIUL  LOCAL AL   COMUNEI  VIDRA   

 

vãzând : 

      - proiectul de hotărâre iniţiat de dl. Pintilie Silviu – primarul comunei Vidra, judeţul Vrancea, 

           -  referatul  nr. 1046/13.02.2017,  prin care dna.  Mioara Tofan  - secretar UAT Vidra  propune 

iniţierea unui proiect de hotărâre  privind   schimbarea denumirii unităţii de învăţământ din  Şcoala 

Gimnazială Vidra în  Şcoala Gimnazială „Valeriu D. COTEA” Vidra, începând cu anul şcolar 2017 

– 2018,  urmare   adresei nr. 7/30 ianuarie 2017 de la   Asociaţia personalului didactic  « Simion 

Mehedinţi » ,  mun. Focşani, Judeţul Vrancea   şi  adresei nr. 235/07.02.2017 din partea   Şcolii 

Gimnaziale Vidra, 

             - Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judetului Vrancea nr. 4/13.03.2017 

       In baza prevederilor : 

 -    art. 61 alin. (2)  din Legea nr. 1 /2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

           -   art. 2 lit.  d  din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea şi schimbarea de 

denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003, coroborate cu prevederile Ordinului MECTS nr. 

6564/2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 

sistemul naţional de învăţământ preuniversitar , 

           În temeiul prevederilor art. 36 alin (5)  lit. d şi ale art 45 din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia publică locala, republicată,  

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

            Art. 1. Se aprobă  schimbarea denumirii unităţii de învăţământ din  Şcoala Gimnazială Vidra 

în  Şcoala Gimnazială „Valeriu D. COTEA” Vidra,  începând cu anul şcolar 2017 – 2018. 

 

      Art. 2. Prevederile  prezentei hotãrâri vor fi duse la îndeplinire de  conducerea unităţii de 

învăţământ. 

 

     Art. 3. Prevederile prezentei hotãrâri vor fi comunicate  persoanelor  interesate de secretarul 

comunei Vidra. 

 
Hotărârea nr.   16/31.03.2017 a fost adoptată prin vot deschis, cu   14  voturi „pentru”, din totalul de   14 

consilieri prezenţi, din totalul de 15 consilieri în funcţie, potrivit legii. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează, 

                 Consilier,                                                                                         SECRETAR, 

 

             ISAC COSTEL                                                                          MIOARA TOFAN 

    

   

 

 



            ROMÂNIA 

   JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA COMUNEI VIDRA 

               PRIMAR 

 

  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

  
la proiectul de hotărâre privind  schimbarea denumirii unităţii de învăţământ din  Şcoala Gimnazială 

Vidra în  Şcoala Gimnazială „Valeriu D. COTEA” Vidra,  începând cu anul şcolar 2017 - 2018 

 

 

 

  Având în vedere : 

             -  referatul  nr. 1046/13.02.2017,  prin care dna.  Mioara Tofan  - secretar UAT Vidra  

propune iniţierea unui proiect de hotărâre  privind   schimbarea denumirii unităţii de învăţământ din  

Şcoala Gimnazială Vidra în  Şcoala Gimnazială „Valeriu D. COTEA” Vidra, începând cu anul 

şcolar 2017 – 2018,  urmare   adresei nr. 7/30 ianuarie 2017 de la   Asociaţia personalului didactic  

« Simion Mehedinţi » ,  mun. Focşani, Judeţul Vrancea   şi  adresei nr. 235/07.02.2017 din partea   

Şcolii Gimnaziale Vidra, 

 

In baza prevederilor : 

       -    art. 61 alin. (2)  din Legea nr. 1 /2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

    -   art. 2 lit.  d  din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea şi schimbarea de denumiri, 

aprobată prin Legea nr. 48/2003, coroborate cu prevederile Ordinului MECTS nr. 6564/2011 privind 

aprobarea procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar,  Atribuirea  sau schimbarea de denumiri, se face de către consiliile 

locale, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de 

transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea lor. 

           În temeiul prevederilor art. 36 alin (5)  lit. d şi ale art 45 din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia publică locala, republicată,  

 

 

propun Consiliului Local  Vidra spre dezbatere şi aprobare,  proiectul de hotărâre cu privire 

la  schimbarea denumirii unităţii de învăţământ din  Şcoala Gimnazială Vidra în  Şcoala Gimnazială 

„Valeriu D. COTEA” Vidra,  începând cu anul şcolar 2017 – 2018. 

 

 

 

PRIMAR, 

 

PINTILIE SILVIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

           ROMÂNIA 

     JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA COMUNEI VIDRA 

      Nr.  1046/ 13.02.2017   

  

 

R A P O R T 

 
la proiectul de hotărâre privind  schimbarea denumirii unităţii de învăţământ din  Şcoala Gimnazială 

Vidra în  Şcoala Gimnazială „Valeriu D. COTEA” Vidra, începând cu anul şcolar 2017 - 2018 

 

 

             Dl.Primar Pintilie Silviu 

 

Subsemnata,  Mioara Tofan,  secretarul UAT Vidra, supun atenţiei dvs.  următoarea situaţie : 

 

        Având în vedere : 

-  adresa nr. 7 din 30 ianuarie 2017 prin care   Asociaţia personalului didactic  « Simion 

Mehedinţi » , Focşani, Judeţul Vrancea  propune, în cadrul Proiectului Cultural-ştiinţific «  

Personalităţi Academice Vrâncene »,    atribuirea  numelui „Valeriu D. COTEA”   Şcolii Gimnaziale  

Vidra.  

-  adresa nr. 235/07.02.2017 prin care Şcoala Gimnazială Vidra  aduce la cunoştinţa hotarârea 

Consiliului Profesoral al Scolii  de a schimba  denumirea unităţii de învăţământ din  Şcoala 

Gimnazială Vidra în  Şcoala Gimnazială „Valeriu D. COTEA” Vidra, începând cu anul şcolar 2017 - 

2018 ;  

 

În baza prevederilor : 

       -  prevederillor art. 61 alin. (2)  din Legea nr. 1 /2011 – Legea educaţiei naţionale, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

    -   art. 2 lit.  d  din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea şi schimbarea de denumiri, 

aprobată prin Legea nr. 48/2003, coroborate cu prevederile Ordinului MECTS nr. 6564/2011 privind 

aprobarea procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar,  Atribuirea  sau schimbarea de denumiri, se face de către consiliile locale, 

prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport în 

comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea lor. 

           În temeiul prevederilor art. 36 alin (5)  lit. d şi ale art 45 din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia publică locala, republicată,  

 

     propun iniţierea unui proiect de hotărâre  privind   schimbarea denumirii unităţii de 

învăţământ din  Şcoala Gimnazială Vidra în  Şcoala Gimnazială „Valeriu D. COTEA” Vidra, 

începând cu anul şcolar 2017 – 2018. 

 

 

 

Secretar UAT 

 

Mioara Tofan 

 

 

 

 

 



 

           ROMÂNIA 

     JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA COMUNEI VIDRA 

      Nr.  221/13.02.2017 

  

 

RAPORTUL  COMPARTIMENTULUI  FINANCIAR - CONTABIL 

 
la proiectul de hotărâre privind  schimbarea denumirii unităţii de învăţământ din  Şcoala Gimnazială 

Vidra în  Şcoala Gimnazială „Valeriu D. COTEA” Vidra, începând cu anul şcolar 2017 - 2018 

 

 

 

        Văzând : 

-  adresa nr. 7 din 30 ianuarie 2017 prin care   Asociaţia personalului didactic  « Simion 

Mehedinţi » , Focşani, Judeţul Vrancea  propune, în cadrul Proiectului Cultural-ştiinţific «  

Personalităţi Academice Vrâncene »,    atribuirea  numelui „Valeriu D. COTEA”   Şcolii Gimnaziale  

Vidra.  

-  adresa nr. 235/07.02.2017 prin care Şcoala Gimnazială Vidra  aduce la cunoştinţa hotarârea 

Consiliului Profesoral al Scolii  de a schimba  denumirea unităţii de învăţământ din  Şcoala 

Gimnazială Vidra în  Şcoala Gimnazială „Valeriu D. COTEA” Vidra, începând cu anul şcolar 2017 - 

2018 ;  

- propunerea  Asociaţiei Culturale Pallas Athena – Editura Pallas Focşani, de a atribui numele 

ilustrului academician Valeriu D. Cotea Şcolii Gimnaziale Vidra, 

 

- propunerea  Colegiului Tehnic Valeriu D Cotea din Focşani, de a atribui numele ilustrului 

academician Valeriu D. Cotea  şi Şcolii Gimnaziale Vidra, 

 

În baza prevederilor : 

       -  prevederillor art. 61 alin. (2)  din Legea nr. 1 /2011 – Legea educaţiei naţionale, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

    -   art. 2 lit.  d  din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea şi schimbarea de denumiri, 

aprobată prin Legea nr. 48/2003, coroborate cu prevederile Ordinului MECTS nr. 6564/2011 privind 

aprobarea procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar,  Atribuirea  sau schimbarea de denumiri, se face de către consiliile locale, 

prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport în 

comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea lor. 

  

 

     propun iniţierea unui proiect de hotărâre  privind   schimbarea denumirii unităţii de 

învăţământ din  Şcoala Gimnazială Vidra în  Şcoala Gimnazială „Valeriu D. COTEA” Vidra, 

începând cu anul şcolar 2017 – 2018. 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector principal 

 

Titere Ion 

 

 

 



          

   

             ROMÂNIA 

     JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL   VIDRA 

          

  

 

 

 

 

CERERE DE AVIZARE 
 

  

    

     Consiliul local al comunei Vidra,  cu sediul în localitatea Vidra, comuna Vidra, judeţul 

Vrancea,   telefon/fax 0237 673337/ 0237 673424,      reprezentat prin Silviu PINTILIE – 

primarul comunei Vidra,   

solicită  Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Vrancea  emiterea unui aviz pentru 

schimbarea de denumire pentru   unitatea  de învăţământ    Şcoala Gimnazială Vidra .   

Se anexează la prezenta cerere de avizare dosarul aferent, intocmit în conformitate cu 

prevederile Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, 

aprobar prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 564/2008. 

        
           
  

 

PRIMAR, 

 

Silviu PINTILIE 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 


