HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Caracal”
domnului Codan Cătălin Dănuţ – manager SC Bacomet Construct SRL
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, personal,
precum şi prin societatea pe care o conduce a d-lui Codan Cătălin Dănuţ în vederea punerii în
practică a proiectului de restaurare şi consolidare 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”
domnului Codan Cătălin Dănuţ - manager SC Bacomet Construct SRL.
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
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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, personal, precum şi prin societatea pe care o conduce, a d-lui
Codan Cătălin Dănuţ în vederea punerii în practică a proiectului de restaurare şi
consolidare acestui edificiu de o valoare inestimabilă.

SECRETARUL MUNICIPIULUI
VIOREL EMIL RĂDESCU

CODAN CĂTĂLIN DĂNUŢ
Curriculum Vitae
- 04.04.1967 - OPTAŞI – OLT
- Absolvent Liceul Militar Dimitrie Cantemir – Breaza – 1985
- Abolvent Şcoala Militară de ofiţeri activi “Ioan Vodă” Sibiu – 1988
- În anul 2000 înfiinţează firma S.C.Bacomet Construct SRL cu un număr de 80
de anagajaţi şi o cifră de afaceri de 60 miliarde
- Ca lucrări reprezentative în municipiul Caracal:
- Restaurare Casa de Cultură “Radu Şerban” Caracal;
- Restaurarea Primăriei Municipiului Caracal;
- Restaurare 2 (două) imobile - Agenţia CEC Bucureşti – Calea Victoriei;
- Palat CEC;
- Restaurare Teatrul Naţional Caracal

