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                                                      EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de onoare al municipiului 

Alexandria “  domnului Obadan Florian. 

 

  

  Printre atributiile Consiliului local este si  cea prevazuta la alin. (8), al art. 36 din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform 

careia, acesta poate conferi, persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite, titlul de cetatean 

de onoare al localitatii, in baza unui regulament propriu. 

 La art. 5 din Regulamentul aprobat prin hotararea nr. 99/2007 se prevad categoriile de 

personalitati indreptatite sa primeasca titlul de cetatean de onoare , printre acestea fiind si cele  de 

recunoastere nationala si internationala, care prin realizarile lor deosebite au facut cunoscut numele 

municipiului Alexandria, si au adus contributia la dezvoltarea imaginii acestuia in tara si in afara ei. 

 Una din personalitatile care prin realizarile sale deosebite a facut cunoscut numele municipiului 

Alexandria in tara si in strainatate este domnul Obadan Florian. 

 Absolvent al Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova in anul 2001, absolvent al 

cursurilor de master in Restaurari Protetice cu Sprijin Implatar in anul 2010 si al cursurilor de master la 

Universitatea Catolica din Murcia (Spania) in anul 2017, domnul  Obadan Florian pentru consolidarea 

cunostintelor acumulate si documentarea stiintifica a cazurilor sale este si Doctorand anul IV al Scolii 

Doctorale de pe langa Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova. 

 Toate aceasta pregatire se concretizeaza in diverse titluri, devenind inca din anul 2007 referent 

pentru sistemul de implanturi german SKY, iar in 2014 MASTER INSTRUCTOR al IFZI 

(Internationales Fortbildungszentrum fur Zahnaertzlichen Implantologie – Centrul International de 

instruire implantologie din Nuremberg, Germania). 

 De asemenea, dl Obadan Florian a fost lector in numeroase congrese de specialitate in India, 

Ungaria, Slovacia, Republica Moldova, Grecia si Turcia. Pe langa toate acestea, dl Obadan Florian are 

colaborari cu numeroase clinici din tara si de peste hotare in care instruieste colegii medici in tehnicile 

implantologice de incarcare imediata, in care exceleaza. 

           Ca urmare , in conformitate cu prevederile legale amintite, precum si ale art. 45, alin.(6) din 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, propun elaborarea de catre Directia Juridic Comercial a unui proiect de hotarare cu privire la 

conferirea titlului de “ Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Obadan Florian, 

proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 

Consiliului local al municipiului Alexandria. 
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