
                                                                  AVIZAT DE LEGALITATE, 

 SECRETARUL GENERAL AL                                             

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                        jr. Silvia-Elena Stanca  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRĂRE 

privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al 

Municipiului Târgoviște domnului general de brigadă Pavel Babeu 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a 

lunii august 2020, având în vedere: 

▪  Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 

27080/08.08.2019; 

▪ Propunerea înregistrată cu nr. 29264/19.08.2020 privind acordarea titlului 

de „Cetățean de onoare” al Municipiului Târgoviște; 

▪ Prevederile art. 7 din Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de 

onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului 

Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001; 

▪ Prevederile art. 21 alin. (13) din Regulamentul de organizare și funcționare 

a Consiliului Local Municipal Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 

152/30.06.2020; 

▪  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (13) din Codul Administrativ adoptat prin OUG 

nr. 57/2019; 

 În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, 

adoptă următoarea 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului 

Târgoviște, domnului general de brigadă Pavel Babeu.  

     

 

                                            INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                              jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

           Red. D.I. 

 

 

 

 
Compartimentul de resort căruia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

Comisia de specialitate căreia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 X  

Comisia nr. 3  X  

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5  X  

 

 

 

 



PROPUNERE 

privind conferirea  titlului de “Cetățean de Onoare” al Municipiului Târgoviște   

  

În temeiul art. 129 alin. (13) din Codul administrativ adopat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările 

și completările ulterioare, art. 21 alin. (13)  din H.C.L. nr. 152/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului 

de Organizare și funcționare a Consiliului Local Municipal Târgoviște, ”Consiliul local poate conferi 

persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite, titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului 

sau municipiului…”. 

Titlul de ”Cetățean de Onoare” al Municipiului Târgoviște  poate fi acordat în semn de recunoștință 

și apreciere acelor personae care, prin activitatea lor au contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea și 

bunul renume al comunității locale.   

Acordarea acestui titlu nu este în nici un fel condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, 

domiciliu, sex, religie sau apartenență politică, ci se acordă și este valabil pe durata existenței persoanei 

care l-a dobândit. Titlul se poate acorda în timpul vieții sau post-mortem. 

Avand în vedere propunerile înregistrate sub nr. 27080/08.08.2019, nr. 29086/18.08.2020, 

prevederile  art. 7 din Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de Onoare, a Diplomei de Excelență 

și de Onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 125/25.05.2001, se propune  

acordarea în cadrul ședinței festive din luna septembrie 2020, cu prilejul evenimentelor organizate cu 

ocazia “Zilelor Cetății” a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Târgoviște, domnilor: 

1. Prof. Mihail Iugulescu - Cetățean de Onoare Post Mortem  

2. Gen. de brig. în retragere Pavel Babeu 

  Având în vedere considerentele de mai sus, se înaintează  spre analiză Consiliului Local proiectele 

de hotărâri  însoțite de înscrisurile care fundamentează propunerea privind acordarea titlului de “Cetățean 

de Onoare” al Municipiului Târgoviște.  

 

                                                           PRIMAR, 

                                                jr. Daniel-Cristian Stan 

 


