Consiliul Local al municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 6 / 07. 01 .2019

HOTĂRÂRE
(proiect)
Referitor la: aprobare conferire distincţie „Cetățean de onoare”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa _______________________
din data de___________2019
Având în vedere:
- Expunerea de motive a viceprimarului municipiului Slatina înregistrată la nr.879 / 07. 01.2019;
- Referatul Serviciului Cultură, Sport înregistrat la nr. 881 / 07. 01 2019;
- prevederile H.C.L. nr. _____/_______ 2019 referitoare la alocare sume pentru desfăşurarea
manifestării „Gala Laureaților”, ediţia a III-a, în perioada 20-24 ianuarie 2019;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport;
În temeiul art. 36, alin.1, şi coroborat cu art. 45, alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă conferirea distincţiei „Cetățean de onoare” pentru fapte de eroism veteranilor de

război din municipiul Slatina:

• Albotă Mircea
• Beliţoiu Ilie
• Bondoc Marin
• Bontescu Ion
• Corcău Toma
• Colonel- Gavrilă Vasile
• Maior- Mateescu Dumitru
Art. 2. – Distincţia „Cetățean de onoare” se conferă cu ocazia împlinirii a 651 de ani de la prima
atestare documentară a Slatinei în cadrul manifestării „Gala Laureaților”, ediţia a III-a, organizată în
perioada 20-24 ianuarie 2019.
Art. 3. Primarul Municipiului Slatina şi Serviciul Cultură Sport vor aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Viceprimarul municipiului Slatina;
- Serviciul Cultură, Sport;
- Persoanelor nominalizate la Art.1.
Iniţiator
Viceprimar,
Gigi Ernes VÎLCELEANU

În baza art. 117, lit. a) din Legea nr. 215/2001,
avizăm prezentul proiect de hotărâre
Secretar,
Mihai Ion IDITA

Primăria municipiului Slatina
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telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
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Nr. 879 / 07. 01. 2019

EXPUNERE DE MOTIVE
Referitor la: aprobare conferire distincție ”Cetățean de onoare”

Pe data de 20 ianuarie 2019, municipiul Slatina împlinește 651 de ani de la prima atestare
documentară, eveniment cu semnificație profundă pentru istoria locală și pentru locuitorii municipiului.
Ca în fiecare an, pentru a omagia trecutul de secole al orașului, Consiliul Local și Primăria municipiului
Slatina organizează , în perioada 20-24 ianuarie 2019, manifestarea ”Gala Laureaților”, în cadrul
căreia conferirea distincției ”Cetățean de onoare” reprezintă una din acțiunile importante de tradiție
prin care se subliniază aportul celor mai semnificativi cetățeni ai municipiului.
În acest sens, sub lumina Centenarului Marii Uniri, ca un gest de recunoștință și prețuire a
celor care au luptat cu vitejie pentru apărarea pământului strămoșesc, considerăm oportună conferirea
distincției ”Cetățean de onoare” veteranilor de război din municipiul Slatina, nominalizați de
Asociația Națională a Veteranilor de Război, filiala județului Olt, după cum urmează:
•
•
•
•
•
•
•

Albotă Mircea
Beliţoiu Ilie
Bondoc Marin
Bontescu Ion
Corcău Toma
Colonel- Gavrilă Vasile
Maior- Mateescu Dumitru

Propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre referitor la:
aprobare conferire distincție ”Cetățean de onoare”.

Viceprimar
Gigi Ernes VÎLCELEANU
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Nr. 881 / 07. 01. 2019

REFERAT DE SPECIALITATE
Referitor la: aprobare conferire distincție ”Cetățean de onoare”
Având în vedere :
-

Expunerea de motive a viceprimarului municipiului Slatina nr. 879 / 07. 01. 2019;

-

Faptul că în perioada 20-24 ianuarie 2019 în municipiul Slatina are loc ediția a treia a

manifestării ”Gala Laureaților”, manifestare care marchează 651 de ani de atestare documentară a
orașului, eveniment cu semnificație profundă pentru istoria locală și pentru locuitorii municipiului;
-

Prevederile H.C.L. nr.______/________.2019 referitoare la alocare sume pentru organizarea

manifestării ”Gala Laureaților” , ediția a III-a, în perioada 20-24 ianuarie 2019;
Consiliul Local și Primăria municipiului Slatina organizează cu acest prilej o amplă manifestare sub
genericul ”Gala Laureaților”, ediția a III-a, considerăm că este oportună conferirea distincției ”Cetățean
de onoare” în cadrul acestui eveniment.
În acest sens, sub lumina Centenarului Marii Uniri, ca un gest de recunoștință și prețuire a celor
care au luptat cu vitejie pentru apărarea pământului strămoșesc, considerăm oportună conferirea
distincției ”Cetățean de onoare” veteranilor de război din municipiul Slatina, nominalizați de Asociația
Națională a Veteranilor de Război, filiala județului Olt, după cum urmează:
•
•
•
•
•
•
•

Albotă Mircea
Beliţoiu Ilie
Bondoc Marin
Bontescu Ion
Corcău Toma
Colonel- Gavrilă Vasile
Maior- Mateescu Dumitru

Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre referitor la :aprobare conferire
distincție ”Cetățean de onoare” poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al municipiului
Slatina.
Șef Serviciul Cultură, Sport
Livia Mihaela POPA
Șef Serviciu Juridic-APL
Mihaela OTINCELESCU

Întocmit
Inspector de specialitate
Radu Alin Romeo Angel

