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H O T Ă R Â R E 
 

 REFERITOR LA: Conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE”a unor pensionari cu    
                                         prilejul „Zilei Pensionarilor” , 1 octombrie 2007 
 
 EXPUNERE DE MOTIVE: 
 În municipiul Caracal există peste 4.000 pensionari care şi-au desfăşurat activitatea în industrie, 
agricultură, învăţământ, sănătate, unităţi militare şi alte  domenii de activitate, aducându-şi o contribuţie 
însemnată la dezvoltarea economică socială şi edilitară gospodărească. 
 Pentru tot ce au făcut şi au lăsat în urmă, cât şi pentru vârsta lor înaintată, merită toată recunoştiinţa 
noastră. 
 
 AVÂND ÎN VEDERE 
 - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 7/2005, privind Regulamentul 
de acordare a Titlului de cetăţean de onoare al municipiului Caracal; 
 - Avizul Comisiei pentru activităţi culturale, învăţământ, sănătate, sport, culte religioase a 
Consiliului local Caracal; 
 - Raportul compartimentelor de resort al Primăriei municipiului Caracal; 
 - Prevederile art. 36(8)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
 În temeiul art. 45 (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

 ART.1 - Aprobă conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului Caracal cu 
prilejul „Zilei Pensionarilor”domnului BÎRSAN IULIAN – medic, pentru activitatea însemnată 
desfăşurată în domeniul sănătăţii. 
 ART.2 - Aprobă conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului Caracal cu 
prilejul „Zilei Pensionarilor”domnului DAN CONSTANTIN – profesor, pentru dezvoltarea 
învăţământului şi educarea tinerei generaţii. 
 ART.3 - Aprobă conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului Caracal cu 
prilejul „Zilei Pensionarilor”domnului VĂDUVA ION – inginer agronom, pentru contribuţia adusă în 
dezvoltarea agriculturii şi cercetării agricole. 
 ART.4 - Aprobă conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului Caracal cu 
prilejul „Zilei Pensionarilor”domnului CĂROI PETRE – inginer mecanic, pentru activitatea desfăşurată 
în domeniul mecanizării agriculturii şi buna funcţionare a maşinilor agricole . 
 ART.5 - Aprobă conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului Caracal cu 
prilejul „Zilei Pensionarilor”doamnei MORĂRIŞ CORNELIA- lucrător comercial, pentru activitatea 
îndelungată în comerţ şi buna servire a populaţiei. 
 ART.6 - Aprobă conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului Caracal cu 
prilejul „Zilei Pensionarilor”domnului GRUEV VLADIMIR –inginer mecanic, pentru contribuţia 
deosebită adusă industriei constructoare de vagoane. 
 ART.7 - Aprobă conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului Caracal cu 
prilejul „Zilei Pensionarilor”doamnei CISMARU ELENA – învăţătoare, pentru activitatea susţinută în 
domeniul educaţiei şi a învăţământului. 



         ART.8 - Aprobă conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului Caracal 
domnului VELŢAN NICOLAE – ofiţer comandor (r), cu prilejul „Zilei Pensionarilor” pentru contribuţia 
adusă în rândul forţelor armate, instruirea şi educarea militarilor . 
 ART.9 - Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire  prevederile 
prezentei hotărâri. 
  ART.10 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi 
juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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