
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind acordarea titlului de ,,Ceta{ean de onoare

al Municipiului Campina", d-rei Georgeta Popescu

Avand in vedere referatul de aprobare nr.3.908/12 februarie 2020 al
d-lui ing.Tiseanu Horia Lauren^iu - Primarul Municipiului Campina, prin care
propune acordarea titlului de ,,CetaJean de onoare al Municipiului Campina",
d-rei Georgeta Popescu;

Tinand seama de:
- raportul nr.4.086/14 februarie 2020, promovat de Serviciul administra|ie

publica locala, agricol, relatii cu publicul, arhiva din cadrul Primariei Municipiului
Campina;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administra^ie publica locala, juridic, rela|ii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.4.088/14 februarie 2020;

s*,

In baza capitolului "Recunoasterea contributiei cetatenilor la rezolvarea
problemelor colectivitatii" din Statutul Municipiului Campina, aprobat prin H.C.L.
nr.8/28ianuarie2016;

In conformitate cu prevederile:
- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(13) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.

nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
Art.l - Acorda titlul de ,,Ceta^ean de onoare al Municipiului Campina",

d-rei Georgeta Popescu, pentru contribuJii deosebite in dezvoltarea Municipiului
Campina pe plan sportiv si la dezvoltarea miscarii sportive locale.

Art.2. - Diploma care atesta calitatea de "Cetatean de onoare al Municipiului
Campina" va fi acordata intr-un cadru festiv organizat in sedinta ordinara a
Consiliului local al Municipiului Campina din luna februarie 2020.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului judeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Serviciului administra^ie publica locala;
- D-rei Georget^a Popescu.

Pre$edinte de $edm$a,' - Contrasemneaza,
Consilier, K ->^. ' Secretar General,

dl.Enache DragomB^o. / , jr.Mold^^anu Elena
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