
              JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

          DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 

  NR. 26594 din 19.11.2018 

 

RAPORT 

 

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

onoare al municipiului Alexandria”  doamnei Caracaleanu Camelia. 

 

          Prin expunerea de motive nr. 26593 din 19.11.2018, Primarul municipiului 

Alexandria, dl. Victor Dragusin, propune elaborarea de catre Directia Juridic Comercial 

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

municipiului Alexandria” doamnei Caracaleanu Camelia, in conformitate cu prevederile 

art. 45, alin (6) si ale art 36, alin. (8) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

          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 Caracaleanu Camelia, 

pentru activitatea desfasurata in domeniul cultural. 

 Propunerea s-a facut in conformitate cu prevederile art. 36, alin (8), precum si ale 

art. 45, alin (6) din Legea 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale 

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile HCL 

nr. 99/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de „Cetatean de 

onoare al municipiului Alexandria”, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

de art. 5, lit. “b” si ale art. 8, alin. (2) din Regulamentul pentru conferirea titlului de 

“Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” , aprobat prin HCL nr. 99 din 23 

august 2007, s-a intocmit proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de 

“Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” doamnei Caracaleanu Camelia, proiect 

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

aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 

DIRECTOR, 

 

Chesnoiu Postumia 


