HOTĂRÂRE NR. 134 /2018
privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare post – mortem al Municipiului Vulcan” ,
locotenentului Emil I. Popovici
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive a dlui consilier Șchiopu Ioan Dorel, înregistrată sub
nr. 137/1/30/21.11.2018 prin care se propune acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului
Vulcan”, post – mortem, locotenentului Emil I. Popovici,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 137/1/31/2018, raportul Compartimentului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 134/1/32/2018, precum
şi avizul comisiei de specialitate „Juridică și de disciplină”, înregistrat sub nr. 150/1/33/2018, de pe
lângă Consiliul local;
Având în vedere Regulamentul privind procedura de acordare a titlului de “Cetăţean de onoare”
al municipiului Vulcan aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 96/2007,
Ţinând seama de procesul-verbal încheiat de comisia pentru analizarea oportunităţii acordării
titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” , înregistrat sub nr. 35555/21.11.2018,
În temeiul art. 36, alin. (8) şi al art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se conferă titlul de ”Cetățean de Onoare post – mortem al Municipiului Vulcan”,
locotenentului Emil I. Popovici din Regimentul Gorj nr. 18 pentru sacrificiul suprem dat în luptele din
primul război mondial în Pasul Vâlcan pentru eliberarea Văii Jiului.
ART.2 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
municipiului Vulcan şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 22.11.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Feszner Ștefan Florin

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Velea Gabriel

Conferirea titlului de ”Cetățean de onoare post-mortem ” al municipiului Vulcan
aprobată prin vot secret, rezultatul votului fiind:
- locotenent Emil I. Popovici - 16 voturi „pentru” , 1 vot ”împotrivă” și 1 vot ”abținere”

Prezenta hotărâre a fost adoptată în întregime , prin vot liber exprimat, fiind exprimate
17 voturi „ pentru” și 1 vot ”abținere”

a fost

