HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Caracal”
doamnei prof. Monica Octavia Muscă.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Inaugurarea celui mai de seamă monument arhitectonic din judeţul Olt, sanctuar al
spiritualităţii – Teatrul Naţional din Caracal - este posibilă graţie implicării totale a d-nei prof.
Monica Octavia Muscă printr-un aport deosebit în obţinerea de resurse financiare pentru
susţinerea proiectului de restaurare şi consolidare a acestui edificiu de o valoare inestimabilă.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul nr. 14991/15.12.2008 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 al 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
HOTĂRÂŞTE:
ART. 1 – Se aprobă conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Caracal”
doamnei prof. Monica Octavia Muscă.
ART. 2 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Olt, Primarului
municipiului Caracal si persoanei nominalizate la art.1.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CERNAT ŞERBAN

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
VIOREL RĂDESCU

NR.85/22.12.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CARACAL
Nr. 14991/15.12.2008

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.
Inaugurarea celui mai de seamă monument arhitectonic din judeţul Olt,
sanctuar al spiritualităţii – Teatrul Naţional din Caracal - este posibilă graţie
implicării totale a d-nei prof. Monica Octavia Muscă printr-un aport deosebit în
obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea proiectului de restaurare şi
consolidare a acestui edificiu de o valoare inestimabilă.

SECRETARUL MUNICIPIULUI

VIOREL EMIL RĂDESCU

Monica Octavia MUSCĂ
Curriculum Vitae
Date biografice:
Data si locul nasterii: 4 mai 1949;
Starea civila: casatorita, 1 copil.
Studii; titluri ştiinţifice:
Facultatea de Filologie - Universitatea din Timisoara.
Activitate profesională:
Profesia: profesor;
cercetator stiintific.
Activitate politică:
vicepresedinte al PNL;
coordonator al proiectului "Parteneriatul cu societatea civila".
Activitate parlamentară:
deputat, din 1996;
membru in Comisia de ancheta a Camerei Deputatilor pentru analiza situatiei create la SRTv si
SRR prin sistarea de catre Campania Nationala de Electricitate - SA a alimentarii cu energie
electrica a unor statii de emisie (iun. 1999) ;
din mai 2000, supleant in Delegatia Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a
OSCE;
din feb. 1997 secretar al Grupului parlamentar de prietenie cu Franta si membru in cel cu
Guineea;
initiator al propunerii legislative pentru prevenirea cruzimii fata de animale;
din 2000, vicepresedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu India si membra in cele cu
Franta, Albania, Indonezia, Costa Rica si UNESCO;
luari de cuvant in 52 sedinte in plen, dintre care 12 interventii politice;
initiator al propunerilor legislative privind liberul acces la informatiile de interes public, privind
organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa ROMPRES; pentru modificarea Legii
nr. 75 din 12 iulie 1996 privind stabilirea zilelor de sarbatori legale in care nu se lucreaza;
privind Legea-cadru pentru prevenirea cruzimii rata de animale si protectia acestora; privind
protectia victimelor violentei in familie; privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1991
privind siguranta nationala a Romaniei; privind conflictul de interese in exercitarea functiilor si
demnitatilor publice
Activitate profesională:
Profesia: profesor;
cercetator stiintific la Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan".
Distinctii:
Ordinul national "Pentru Merit" in grad de Cavaler.
Cărţi şi lucrări de specialitate publicate:
articole, studii de specialitate.
Limbi straine:
franceza

