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RAPORT 

 

          Priveste: proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de 

onoare al municipiului Alexandria”  doamnei Ioana Lupu-Calotă. 

 

          Prin referatul de aprobare nr. 20165 din 23.08.2021, Primarul municipiului 

Alexandria, dl. Victor Dragusin, propune elaborarea de catre Biroul Cancelarie, Sisteme 

de Management a unui proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de “Cetatean 

de onoare al municipiului Alexandria” doamnei Ioana Lupu-Calotă, in conformitate cu 

prevederile art. 129, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 

Romaniei.  

          Propunerea s-a facut ca urmare a faptului ca in Consiliul Local s-a stabilit sa se 

confere titlul de Cetatean de onoare unor personalitati care si-au adus contrbutia la 

dezvoltarea localitatii, la cresterea imaginii acesteia, la imbunatatirea simtitoare a 

conditiilor de viata a locuitorilor,  oameni de cultura sau sportivi cu rezultate deosebite.  

 Cu aceasta ocazie, domnul Primar Victor Dragusin propune ca titlul de “Cetatean 

de onoare al municipiului Alexandria” sa fie conferit doamnei Ioana Lupu-Calotă, 

pentru activitatea desfasurata in domeniul cultural. 

 Propunerea s-a facut in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (13) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, coroborate cu prevederile HCL nr. 

229/31.07.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de 

„Cetățean de onoare al municipiului Alexandria și a altor titluri și distincții unor 

personalități cu merite deosebite”. 

 Ca urmare, avand  in vedere  faptul ca s-a depus intreaga documentatie prevazuta 

de art. 17, alin. “2” din Regulamentul pentru conferirea titlului de „Cetățean de onoare al 

municipiului Alexandria și a altor titluri și distincții unor personalități cu merite 

deosebite” , aprobat prin HCL nr. 229 din 31.07.2020, s-a intocmit proiectul de hotarare 

cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” 

doamnei Ioana Lupu-Calotă, proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga 

documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului 

Alexandria. 
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