ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 75 /2018
privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Orăştie,
domnului Rus Andreiu

Consiliul Local al municipiului Orăştie Judeţul Hunedoara;
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre nr.76/2018, expunerea de motive a Primarului
Municipiului Orăştie înregistrată cu nr.4259/23.03.2018, raportul Direcţiei A.P.L
nr.4260/23.03.2018 și raportul de avizare al comisiei pentru administraţie locală;
- Adresa Ministerului Apărării Naţionale – Direcţia calităţii vieţii
personalului înregistrată cu nr.PS.278/19.03.2018 prin care se arată că pe raza
municipiului Orăştie locuieşte domnul Rus Andreiu , veteran de război care va
împlini vârsta de 100 de ani iar în contextul situaţiei sociale actuale ar fi
binevenite unele măsuri de sprijin social pentru această categorie de persoane;
- Adresa Asociaţiei Veteranilor de Război – Filiala Judeţului Hunedoara,
înregistrată cu M.nr.83 din 21.03.2018, prin care se propune acordarea titlului de
cetăţean de onoare domnului Rus Andreiu , veteran de război care va împlini pe
data de 12 aprilie 2018 vârsta de 100 de ani;
În temeiul prevederilor art.3, punct 1, art.5, punct 5 din Regulamentul
privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Orăştie, aprobat
prin H.C.L. nr. 159/2007, ale art.36, alin.(8) şi 45, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Conferă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Orăştie,
domnului Rus Andreiu, veteran de război, ajuns la vârsta centenarului.
Art.2. Decernarea titlului menţionat la art.1 se face de către Primarul
Municipiului Orăştie, în cadru festiv, într-o şedinţă ulterioară a Consiliului Local.
Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta în condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- D-lui Rus Andreiu;
- Direcţiei A.P.L;
- Mass – media locală.
Orăștie, 29.03.2018

Preşedinte de şedinţă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 9 voturi
Adoptată în ședinţa ordinară din data de 29 martie 2018, prin vot deschis,
cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcţie (17 prezenţi).

