ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL COMUNEI SECUSIGIU
ROMÂNIA jud.Arad com.Secusigiu 275 cp 317285 Tel./Fax 0257-411320;0257-3411303
E-mail:primariasecusigiu@yahoo.com Site:www.primariasecusigiuar.ro

HOTĂRÂREA NR. 48
DIN 18 IUNIE 2015
privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE – POST
MORTEM –” a comunei Secusigiu a dl. Dobîndă Toma și Titlu de excelență
D-nei profesor IOSIM ARSELIA, d-nei învățător FENLACICHI IRINA, dnei învățător MOȘESCU MARIA, d-nei educator RISTIN ZORA, d-nei
educator TEUCA CORNELIA.
Consiliul local al comunei Secusigiu, jud. Arad, întrunit în şedinţa ordinară, din data de
In temeiul art. 120(1) si (2) din Constituţia României, republicata în Monitorul Oficial, nr. 767
din 31 oct. 2003;
Având în vedere :
- iniţiativa primarului comunei Secusigiu Cheșa Ilie exprimată prin expunerea de
motive prin care propune acordarea de titlu de cetățean de onoare post-mortem dl.
Dobîndă Toma și Titlu de excelență d-nei Iosim Arselia, d-nei Fenlacichi Irina, d-nei
Moșescu Maria, d-nei Ristin Zora și d-nei Teuca Cornelia
- art. 36(8) din Legea nr. 215, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea administraţiei publice locale.
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate
- votul exprimat „ pentru „ de către 13 consilieri, vot ”abțineri” 1 vot, din 14
consilieri prezenţi si din 15 consilieri in funcţii.
In temeiul art.45 din Legea nr.215/200, republicată, privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRÂRE:
Art.l. Se conferă titlul de CETĂȚEAN DE ONOARE POST MORTEM :
Dobîndă Toma – pentru contribuția adusă la creșterea prestigiului comunei Secusigiu.

Profesorului

Art.2. Se conferă TITLUL DE EXCELENTĂ pentru merite profesionale remarcabile precum şi
pentru preocupările constante de promovare a imaginii comunei Secusigiu, în domeniul educației,
următoarelor personalităţi: D-nei profesor IOSIM ARSELIA, d-nei învățător FENLACICHI IRINA,
d-nei învățător MOȘESCU MARIA, d-nei educator RISTIN ZORA, d-nei educator TEUCA
CORNELIA.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţului Arad
- Cei în cauză
- Se afişează pentru ducerea la cunoştinţa locuitorilor.
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