ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A Nr. 20 /2019
privind conferirea titlului de-“ Cetatean de onoare al comunei Batrana”,judetul
Hunedoara, domnului Bogdan Toma Petru
Consiliul Local al comunei BATRANA ,Judeţul Hunedoara
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Bătrana cu
nr.57/04.07.2019 prin care se propune acordarea titlului de-“ Cetatean de onoare
al comunei Batrana”,judetul Hunedoara, domnului Bogdan Toma Petru.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.19/04.07.2019 initiat de primarul
comunei Batrana,dl Herciu Radu,privind acordarea titlului de-“ Cetatean de
onoare al comunei Batrana”,judetul Hunedoara, domnului Bogdan Toma Petru.
Avand in vedere referatul compartimentului financiar contabil-juridic cu
nr.59/08.07.2019 precum si avizul favorabil cu nr.773/12.07.2019 al comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local.
In conformitate cu
prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, Statutul comunei Batrana,aprobat prin Hotararea Consiliului Local
nr.17/2011 precum si Regulamentul privind conferirea titlului de –„ Cetatean de
onoare al comunei Batrana” si a altor distinctii personalitatilor cu merite
deosebite aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.18/2011 prin care au fost
stabilite categoriile de personalitati indreptatite sa primeasca titlul de cetatean de
onoare,procedura acordarii si inmanarii precum si posibilitatea retragerii titlului
de cetatean de onoare.
Avand in vedere meritele deosebite ale domnului Bogdan Toma Petru ,ca
semn de pretuire si recunostinta pentru neobosita dragoste si talentul cu care
promoveaza muzica populara si traditiile Tinutului Padurenilor.
In temeiul art.129 alin 1 si alin.13, art. 139 alin.1 precum şi art.196
alin.1 lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE:
Art.1.-Confera titlul de „CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI
BATRANA”,judetul Hunedoara,domnului Bogdan Toma Petru
Art.2.-Titlul de” Cetatean de onoare al comunei Batrana”,judetul
Hunedoara ii confera domnului Bogdan Toma Petru toate drepturile prevazute in
Statutul comunei Batrana si in Regulamentul pentru acordarea titlului de
„Cetatean de onoare al comunei Batrana”,judetul Hunedoara,conform HCL
nr.18/2011
Art.3. Acorda diploma de cetatean al comunei Batrana domnului Gruescu
Raul, domnului Barboni Petru Marius,domnului Costea Ioan Alexandru,doamnei

Florean Rodica Camelia,domnului Andrei Relu Florin,domnului Ovidiu
Man,doamnei Pecura Maria,domnului Sturz Cosmin,domnului Robanescu
Mihai,domnului Dragos Cristian Razvan si doamnei Dorog Bianca Emanuela ca
semn de pretuire cu ocazia desemnarii domniilor lor ca membrii ai comunitatii
noastre.
Art.4. Acorda diploma de cel mai priceput mester din comuna Batrana
domnului Purcar Moise pentru toate meseriile in care este cel mai destoinic dintre
noi.
Art.5. Acorda diploma pentru implicarea in viata comunei Batrana
domnului Brandusesc Mircea Iulian pentru sprijinul neobosit si dezinteresat cu
care se implica in viata de zi cu zi a comunei noastre.
Art.6. Acorda diploma pentru cea mai ospitaliera familie din comuna
Batrana ,doamnei Muntean Nica Ana pentru bucuria si bunatatiile cu care
intampina pe orice om care ii trece pragul.
Art.7. Acorda diploma pentru cel mai varstnic cetatean al comunei Batrana
domnului Costa Traian.
Art.8.Acorda diploma pentru cel mai tanar fermier domnului Vasiu Flavius
Crinel pentru tineretea si pasiunea cu care se dedica cresterii animalelor.
Art.9 Acora diploma de cetatean promotor al mostenirii culturale locale
familiei Stancoane Petru Romanut si Marioara pentru stradania neobosita cu care
au salvat de la disparitie numeroase obiecte ale vietii traditionale din comuna
Batrana.
Art.10 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii
contenciosului administrativ nr.544/2004
Art.11.-Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art.1-9,
primarului comunei Bătrana,Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara şi se aduce
la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primariei.
Bătrana la 15 iulie 2019

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Paveloni Gheorghe

CONTRASEMNEAZA,
Secretar
Barb Camelia Cosmina

Hotarare adoptata in data de 15 iulie 2019 prin sistemul de vot deschis,cu 8 voturi
pentru,nciunul impotriva.

