HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Caracal”
domnului Gheorghe Stratan.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Absolvent al Liceului Ioniţă Asan în anul 1959 şi al Facultăţii de Fizică din Bucureşti în
anul 1965, preşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului de Fizică şi Energie Nucleară „Horia
Hulubei”, domnul Gheorghe Stratan a avut o deosebită activitate consacrată răspândirii culturii
ştiinţifice în calitate de specialist în fizica nucleară teoretică.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul nr. 11184/18.09.2008 al Secretarului municipiului Caracal;
- Prevederile H.C.L. nr.7/2005 a municipiului Caracal, privind Regulamentul de acordare a
titlului de cetăţean de onoare al municipiului Caracal;
- Avizul Comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate, sport,
familie şi protecţia copilului şi avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină în muncă şi
protecţie socială, cereri, sesizări ale Consiliului local al municipiului Caracal;
- Prevederile art.36(8) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂREŞTE:
ART. 1 – Se aprobă conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Caracal”
domnului Gheorghe Stratan.
ART. 2 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, Instituţiei
Prefectului Olt şi persoanei nominalizată la art.1.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ALEXE COSTICĂ

Nr47/30.09.2008

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
VIOREL EMIL RĂDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CARACAL
Nr.
11184/18.09.2008

RAPORT DE SPECIALITATE

Conform prevederilor HCL nr.7/2005 privind aprobarea Regulamentului de
acordare a titlului de cetăţean de onoare al municipiului Caracal, acesta se acordă
persoanelor care şi-au adus o contribuţie deosebită la dezvoltarea economico-socială
şi culturală a municipiului Caracal, precum şi persoanelor care au avut contribuţii de
excepţie în anumite domenii de activitate.
Absolvent al Liceului Ioniţă Asan în anul 1959 şi al Facultăţii de Fizică din
Bucureşti în anul 1965, preşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului de Fizică şi
Energie Nucleară „Horia Hulubei”, domnul Gheorghe Stratan a avut o deosebită
activitate consacrată răspândirii culturii ştiinţifice în calitate de specialist în fizica
nucleară teoretică.

SECRETARUL MUNICIPIULUI

VIOREL EMIL RĂDESCU

