
Către 

Membrii Comisiei Județene de atribuire de Denumiri Mureș 

D-l Iulian Boldea, președinte 

D-l Csortán Ferenc, vicepreședinte 

D-l Dimitrie Poptămaș 

D-na Corina Teodor 

D-l Soós Zoltán 

 

Subsemnații părinții copiilor de la secția cu limba de predare maghiară din Școala Generală nr. 2 ne 

adresăm Dvs. cu privire la avizarea denumirii de Dr. Bernády György pentru școala copiilor  noştri. 

Conform OG nr. 63/2002 republicată Comisia Județeană de Atribuire de Denumiri Mureș are ca scop 

analizarea și avizarea denumirilor atribuite de autoritățile locale. 

Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș a adoptat hotărârea nr. 430/2011 prin care hotărește 

demararea atribuirii denumirii de Dr. Bernády György Școlii Generale nr. 2 din Tîrgu Mureș, hotărâre 

care a fost transmis comisiei de către Consiliul Local. 

Având în vedere că Bernady György a fost una dintre personalitățile cele mai marcante ale orașului 

nostru, el fiind primarul cel mai vestit și onorat al orașului, ctitorul mai multor instituții în localitatea 

Tîrgu Mureș, între care și a Școlii Generale nr. 2,  în a cărui cinste a fost ridicat o statuie în orașul 

Tîrgu Mureș, respectiv a fost denumită o piață după numele lui, credem că nu poate să existe nici un 

impediment de ordin cultural, istoric care să împiedice emiterea unui aviz favorabil din partea 

comisiei. 

 

Conform Ordinului 564/2008 Comisia atribuirii de denumiri Comisia îndeplineşte, în principal, 

următoarele atribuţii:  

a) analizează documentele depuse de consiliile judeţene sau locale, după caz, în vederea 

obţinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri şi respinge documentaţia 

incompletă;  

b) emite avizul favorabil sau nefavorabil cu privire la proiectul de hotărâre a consiliului 

judeţean sau  local, după caz;  

b) În acest sens considerăm că atacarea în justiţie a hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş de 

către APDO Lider, nu poate influența în nici un fel decizia comisiei, având în vedere că 

Comisia trebuie să analizeze validitatea numelui Dr. Bernády György din punct de vedere 

cultural, istoric și nu poate decide pe baza unor considerente legate de justiție sau chiar 

politice.  

Cu stimă, 

Părinții copiilor de la secția cu predare în limba maghiară din Școala Generală nr. 2 

Tîrgu  Mureș, 09 aprilie 2012 

 


