ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 156
Privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al oraşului Ocna Mureş domnul Chioraean
Gheorghe domiciliat în Ocna Mureş, str. N. iorga, nr 72.
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ORDINARĂ la
data de 28.08.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.812/22.08..2014, de către
primarul oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetatean de onoare
al oraşului Ocna Mureş” domnului Chiorean Gheorghe domiciliat în Ocna Mureş, str. N. Iorga,
nr 72, veteran de război, decorat ca urmare a faptelor de vitejie din cel de-al doilea război mondial
, conform Regulamentului aprobat prin Hotararea Consiliului Local al orasului Ocna Mures nr.
131/30.08.2011, proiect initiat de catre primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu;
Văzând expunerea de motive intocmită de către domnul Primar al oraşului Ocna Mureş şi
raportul nr.11261/25.08.2014 al Direcţiei Juridice;
Având în vedere , avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Ocna
Mureş coroborate cu Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare şi Regulamentul pentru
acordarea titlului de cetatean de onoare al orasului Ocna Mures aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local al oraşului Ocna Mureş nr. 131/30.08.2011,
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: - Se conferă titlul de ,,Cetăţean de onoare al oraşului Ocna Mureş” ”
domnului Chiorean Gheorghe, domiciliat în Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr 72, veteran de război, ce
a slujit sub drapel Patria şi Regele , atât pe frontul antibolşevic din Est cât şi pe cel antifascist din
Vest, primind gradul se sublocotenent, apoi locotenent, căpitan şi maior, fiind distins cu
următoarele decoraţii şi brevete: .
1. ,, Coroana României cu spada şi panglica” din ordinul conducătorului statului,
Mareşal Ion Antonescu, în numele Majestăţii Sale Regele Mihai I, pentru fapte de arme
săvârşite pe frontul rusesc în anul 1941.
2. Ordinul ,, Steaua României cu spadă” în gradul de Cavaler cu panglica ,,Virtutea
militară” şi ,,Frunze de stejar” din partea Majestăţi Sale Regele Mihai I, pentru fapte
săvârşite împotriva Rusiei Sovietice (mai 1942).
3. Ordinul ,, Steaua Republicii Socialiste România, clasa I” pentru fapte de arme
săvârşite în războiul împotriva Germaniei naziste, din partea Preşedintelui
Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceauşescu.
4. Medalia ,,Crucea comemorativă al celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”
pentru serviciile militare aduse statului roman în timpul celui de-al doilea război
mondial, din partea Preşedintelui României , Ion Iliescu.
Cu ducerea la indeplinirea a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul
orasului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu..
Se comunica la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
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-Primarul orasului Ocna Mures;
-Direcţia Juridică;
-D-lui Chiorean Gheorghe;
Ocna Mures, la 28.08.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
STOICA ALIN SEBASTIAN

TOM/TOMN; EXPL.7; ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTĂ:

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 15; Voturi “pentru”: 15.;
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