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Din ----------- 2OL9
Inifiator: Ing. Balaj Gheorghe Iulian,

Privind aprobarea conferirii titlului de cetdfean de
CORNEL RADU ARON, managerul Spttalului OriEenesc gtei.
La inifiativa primarului oraqului gtei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
AvAnd in vedere Referatul pentru aprobarea Proiectului de HotdrAre intocmit de
c5.tre Primarul oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian inregistrat la nr. 3675
112.O8.2O19 9i Raportul de specialitate inregistrat la nr. 3674 /12.O8.2O19 intocmit

de BALAN CRISTINA, consilier in cadrul Compartimentului Resurse umane gi
Salarizare din PrimS.ria oraqului $tei prin care, solicitS. aprobarea conferirii titlului
de cetS.fean de onoare, domnului CORNEL RADU ARON, managerul Spitalului
Ordgenesc $tei.

AvAnd in vedere HCL nr.47 l2OO8 privind REGULAMENTUL PENTRU
ACORDAREA TITLULUI DE ,,CETATEAN DE ONOARE AL ORA$ULUI $TEI ".
Jinand cont de propunerea doamnei GEANINA AVRAM, in calitate asistent medical
gef gi intregul colectiv al Spitalului Ordgenesc $tei, inregistratd sub nr. 1323/2OI9.
Vezend avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local aJ Oragului
$tei(Comisia nr. 1 - Comisia economico-financiard, qi pentru agriculturS-, Comisia nr.
2 - Comisia de urbanism qi amenajarea teritoriului gi Comisia nr. 3 - Comisia socialculturald, culte, invd.fdmAnt, sd,ndtate qi familie, muncE qi proteclie social5., tineret
qi sport, juridic5. qi de disciplinS" ;
AvAnd in vedere prevederile art. I29, alin (1) alin. (2), alin. (3) qi alin. (13),

art.139 alin.(1) , ffit.196 alin.I, lit.,,a" , art.797, alin.(1), alin.(2) qi alin.4, art.I98
alin.(l) art. L29, alin. (1), alin. (2) 9i alin. (13) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul
Administrativ
Consiliul Local al orasului Stei.

HOrAnAsrp:
Art.l - Se aprobd. conferirea titlului

de cet5.fean de onoare domnului CORNEL
RADU ARON, managerul Spitalului Ord.genesc gtei.

- Cu

ducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri se
incredinfeazd. Primarul oragului $tei, consilierul juridic al Consiliului Local gi

Ar .2

Compartimentului Resurse Umane gi Salarizare
Art. 2 - Prezenta hotdrAre se comunicS. cu:
- Institufia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oragului gtei;
- Compartimentul Resurse umane gi Salarizare;
- Domnului CORNEL RADU ARON;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Afisare pe site-ul Primariei;
- Un exemplar la dosarul cu hotdrAri.

