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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  18 

din  31.01.2019 
 

privind: modificarea denumirii Liceului Tehnologic de Marină Galați  
 

Iniţiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu  

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 14/15.01.2019 
 

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 

31.01.2019; 

Având în vedere expunerea de motive nr. 2434/15.01.2019, a inițiatorului - 

Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 2436/15.01.2019, al Direcţiei 

Relații Publice și Managementul Documentelor și al Serviciului Juridic și Legalitate; 

 Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 

învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport şi agrement; 

Văzând adresa Liceului Tehnologic de Marină Galați nr. 59/11.01.2019, 

înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galaţi sub nr. 2437/11.01.2019; 

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Galați nr. 

15952/20.12.2018, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr.  

663/08.01.2019; 

Având în vedere dispoziţiile art. 4 lit. „d” pct. (iii), art. 5 lit. „a” și art. 6 alin. (1)  din 

Anexa 1 a Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 

6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de 

învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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Având în vedere dispoziţiile art. 2 lit. „d” din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a” pct. 1 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

Având în vedere dispoziţiile art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă modificarea denumirii Liceului Tehnologic de Marină Galați în 

Liceul Tehnologic „General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican” Galați, începând cu 

anul școlar 2019-2020. 

Art. 2 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri. 

   

Președinte de ședință, 

 

 

Contrasemnează, 

pt. Secretarul Municipiului Galați, 
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