ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

nr. 30 din 20 mai 2014 privind conferirea titlului de “Cetăţean de Onoare al comunei Naidăş”
domnului Dorin CRIVACUCEA
Având în vedere:
-Expunerea de motive a domnului Primar în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre şi Raportul de specialitate elaborat de Compartimentul de resort,
-Referatul nr.269 din 15.05.2014, elaborat de secretarul comunei, prin care se propune
conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Naidăş domnului Dorin CRIVACUCEA,
-Rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 şi 3 ale Consiliului Local prin care se
avizează favorabil proiectul de hotărâre;
-Prevederile art.36 alin.(8) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile HCL nr.23/2013, prin care s-a aprobat Regulamentul de conferire a titlului
de cetăţean de Onoare al comunei Naidăş;
Luând în considerare curriculum vitae al domnului Dorin CRIVACUCEA şi
remarcabila contribuţie adusă la dezvoltarea şi creşterea prestigiului comunei Naidăş la nivel
naţional;
În temeiul art. 45(1) şi cel al art.115(1) lit.b din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Naidăş întrunit în şedinţă ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se conferă domnului Dorin CRIVACUCEA, domiciliat în oraşul Moldova-Nouă,
Aleea Traian Vuia, bl.19, sc.1, ap.5, judeţul Caraş-Severin „TITLUL DE CETĂŢEAN DE
ONOARE AL COMUNEI NAIDĂŞ”.
Art.2. Diploma de Cetăţean de Onoare însoţită de placheta comunei Naidăş vor fi
înmânate de Primarul comunei Naidăş în plenul şedinţei Consiliului Local al comunei Naidăş.
Art.3 – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare şi pe sitte – ul Primărie
comunei Naidăş, intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49
alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Domnului Dorin CRIVACUCEA.
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