
 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

cu privire la: conferire titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt” 

 

 

Având în vedere: 

 

- Expunerea de motive nr.7564/07.08.2014 la Proiectul de Hotărâre nr. 

7565/07.08.2014; 

- Raportul comun nr.7566/07.08.2014 al Direcţiei economice buget – finanţe și 

Serviciului administrație publică, relații cu Consiliile locale și monitorul oficial al 

județului; 

- Raportul nr.7589/07.08.2014 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr.7583/07.08.2014 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate 

ştiinţifică, sănătate, familie, protecție copii şi culte; 

            - propunerea domnului Președinte al Consiliul Județean Olt, Paul STĂNESCU, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.7389/04.08.2014, cu privire la acordarea 

titlului de “Cetățean de onoare al Judeţului Olt” domnului Gavril Kozma şi domnişoarei 

Bianca Maria Bazaliu; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.26/28 octombrie 1994 cu privire 

la instituirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt”; 

- prevederile lit. d), Capitolul V, din Statutul Judeţului Olt, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 126/2009;   

- prevederile Regulamentului privind acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al 

Judeţului Olt”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.70/28.08.2003, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.195/05.08.2014, 

cu privire la completare juriu pentru analizare candidaturi în vederea conferirii titlului de 

”Cetățean de onoare al județului Olt”; 

          - procesul verbal nr.7535/06.08.2014 al juriului stabilit conform Regulamentului 

privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt” 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 6 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Art. 1. Se conferă titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt”, constând în 

diplomă,  insignă şi un premiu de 300 de euro, domnului Gavril Kozma, din municipiul 

Slatina, judeţul Olt, antrenor secund al echipei naționale de handbal feminin U.18 și 
domnişoarei Bianca Maria Bazaliu din municipiul Slatina, judeţul Olt, componentă a 

echipei naționale de handbal feminin U.18 cu ocazia obținerii de rezultate deosebite de 

către echipa națională de handbal feminin U.18, la campionatul mondial desfăşurat în 

Macedonia 2014, respectiv cucerirea titlului de campioană mondială. 

 

 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Gavril Kozma, domnişoarei 

Bianca Maria Bazaliu, Direcţiei Economice Buget – Finanţe și Serviciului Administrație 

Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

  

                                                            

PREŞEDINTE,  

Paul STĂNESCU 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ                                                                            

SECRETAR AL JUDEŢULUI OLT, 

                                                                          Gabriel BULETEANU 
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