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Nr.  14713/G/SJ/II.C.11/2021 Nesecret 
 
 

COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI 
A JUDEŢULUI ALBA 

AVIZ 
Nr. 16/18.11.2021 

 
 

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de 
atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 
administrative nr. 564/2008, 

Având în vedere: 
- art. 120 din Constituția României în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii 

aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii 
minorităţii naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice 
locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în condiţiile prevăzute de legea organică, dar asta 
nu înseamnă că limba română va fi eliminată; 

- art. 12 alin. 1 din Ordinul 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a 
comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti la emiterea 
avizului sunt avute în vedere, în principal, următoarele aspecte: 

    a) concordanţa propunerii cu tradiţiile româneşti în domeniu, precum şi cu specificul 
social-cultural şi cu tradiţia istorică a judeţului sau a localităţii, după caz; 

    b) evitarea situaţiilor confuze prin atribuirea unei denumiri ca urmare a existenţei unui 
obiectiv similar cu aceeaşi denumire; 

    c) atribuirea unei denumiri formate din expresii indecente, ridicole ori transformate prin 
traducere sau în alt mod; 

- art. 195 art. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ atribuirea 
denumirilor trebuie să fie făcută în primul rând în limba română, iar în unităţile administrativ-
teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din 
numărul locuitorilor autoritățile locale au obligația ca aceste denumiri să fie inscripționate și în 
limba acelei minorități; 

- art. 10 alin. pct. 2 lit. e din Legea nr. 282/2007 pentru ratificarea Cartei europene a 
limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992 autoritățile locale 
asigură folosirea limbilor regionale sau minoritare în dezbaterile din consiliile lor, fără a exclude 
totuşi folosirea limbii oficiale a Statului Român; 

- necunoașterea limbii în care sunt prezentate denumirile prezentate spre analiză și 
avizare Comisiei Județene de Atribuire de Denumiri Alba. 
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AVIZEAZĂ 
NEFAVORABIL 

 
 

Propunerea Consiliului local al comunei Rimetea nr. 3364/2021 înregistrată la Instituţia 
Prefectului Județul Alba sub nr. 13708/G/SJ/25.10.2021 privind atribuirea de denumiri pentru 
un număr de 23 străzi comuna Rimetea. 

 
Data eliberării: 18.11.2021 

 
 

 
 

Preşedintele Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Alba 
Teompa Aviu Ștefan  


