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Nr.7/14.01.2020

HOTARARE

Referitor la: aprobare conferire &lid de „Cettifran de onoare al municipiului Slatina"

coNsiLruL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLAT1NA, intrunit in edinta extraordinard de
indata din data de 14.01.2020.
Avand in vedere:

- Initiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.3018/14.01.2020;
Raportul de specialitate al Serviciului Cultura, Sport nr.3025/14.01.2020;
Prevederile H.C.L. nr.4/14.01.2020, referitoare la alocare sume pentru desfawrarea
manifestarii „ Gala Laureatilor", editia a IV-a, in perioada 20-24 ianuarie 2020;

- Prevederile art. 1, art.3, lit. h), art. 5, lit, a) din regulamentul privind acordarea titlului de
„Cetatean de onoare al municipiului Slatina", aprobat prin H.C.L. nr. 144/31.05.2019;

- Avizul favorabil al Comisiei pentru activitati socio - culturale, culte 5i sport;
In temeiul prevederilor art.129, aim. (7) lit, a), d), art. 139, alin.(3), lit. „a", art.155, alin. (1),

lit. „e" 5i art. 196, alin. (1), lit. „a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARA." STE:

Art. 1. Se aproba conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Slatina"
medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, dupa cum urmeaza:

• Domnului Renica" DIACONESCU - pentru daruirea, profesionalismul i intreaga
cariera." in domeniul neurologic §i pentru demersurile privind infiintarea
Compartimentului de tromboliza la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, unitate
spitaliceasca devenita Centru Regional de Tromboliza;

• Do...amnei Ela RUSOIU, Domnilor: George Remus CRAIOVEANU, MadAlin
SANDULESCU, Andrei RAzvan STEFANESCU - pentru implementarea cu
succes a tehnicilor inovative de reconstructie maxilo-faciala in interventii
chirurgicale executate la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina.

2. Titlul de „Cettitean de onoare al nutnicipiului Slatina" se confera cu ocazia
652 de ani de la prima atestare documentard a Slatinei in cadrul manifestarii „Gala
" editia a IV- a, organizata in perioada 20-24 ianuarie 2020.
3. Primarul Municipiului Slatina 5i Serviciul Cultura Sport vor duce la indeplinire

prezenta hotarare.
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica la:

- Institutia Prefectului - Judetului Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Viceprimarul municipiului Slatina;
- Serv. ura, Sport;
- r§e3ANIAI tip nalizate la Art.1.

\ 
Contrasemneaza,

PJeedintede ed4á Secretar general al municipiului Slatina
abri0-a. Mihai - Ion IDITA

o orAtea a foft adoptatA cu 17 voturi „ PENTRU ".
0 ""-• .aKectusthen prezenti
4 - consilieri absenti
21 - consilieri in functie.


