
PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 
An3 • ţwoo,ţă  

R >MÂNIA 
.11JDE' 7UL GALAŢI 

MUNIC PIUL TECUCI , 
HOT 'ĂRĂREA NR. 3 	din  15,i1.0t3  

 

Privind: adoptarea scrisorii de mu: ţumire publică  adresată  d-lui Ghica Vasile 
cetăţean de onoare al Municipiului Tecucfi, poet si profesor 

-{niţiator: Ee. Gerhardt Ţuchel, Primarul municipiuiui Tecuci, jude ţul Galaţi; 
de inregistrare si data depunerii prolecrului: 42689/P.1 din 02.112015. 

Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, Intrunitlk seelinţaeĂrie42.60(%,,Midin  data 
de  13, //.2,0Ţ5 

Avănd in vedere: 

• expunerea de motive a ini ţiatorului, Inreg ;trată  sub nr.35409/PJ din 14.09.2015. 
• raportul de specialltate Intocmit de Biroul Drumuri Compartiment Protocol si Evenimente, 

Inregistrat sub nr. 42691fP.1 din 02.11.2013; 
• raportulkapoartele de avizare al/ale comis: ţei /comisillor de specialitate nr. 	 '2, 3/  

In baza prevederilor: 

• H.C.L. nr. 424  din 25.04.2015 privind acordarea titlului "Cet ăţean de onoare" dommthti Ghic 
Vasile. 	 • 

• Art. 29 alln. (1) si (2), Art. 30 alin. (1) si 	Art.33 alin.(3) din Constitu ţia Româniel, republicată ; 
• Art. 3 si Art. 4 din Carta european ă  a autonomiei locale, adoptat ă  la Strasbourg la 15 octombri 

1985, ratificată  prin Legea nr.199/1997; 
• Art.7 alin (2) din Codul Civil al Ron.niei , adoptat prin Legea nr, 287/2009, republicat e 

modificările si completările ulterioare; 
• Art. 24 lit. k) din Legea cadru a descentraqz ărli nr. 195/2006; 
• • Art. 36 alin. (1) si alin. (9) din Legea 215"2001 privind administra ţla publieă  locală, repubkată  c 

modificările ulterioare; 
• Art.45 alin. (1) si Art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publieg locali 

republicată  cu modificările ulterioare; • 

HO ŢĂ R ĂŞ TE: 

Art. I. (1) Se aprobă  scrisoarea de mulţumire :•:Ublică  adresată  d-lui Ghica Vasile, cetăţean de onoare 
Municipiului Tecuci, poet si profesor, pentru Intr aga activitate Ilric ă  desfăsurată  . 

• (2) — Se acordă . diploma de excelenţă 	Vasilea, poet si profesor. 
Art. 2. — Prezenta hotărăre va fi dusă  la indeplinhe prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art. 3. Prezenta hofărăre vafI corriUnicat ă  celointeresaţi prin grija Secretarului Municiplulul Teeuel. 
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