
 
 

HOTĂRÂREA NR.215 
privind acordarea titlului de ”CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului Mangalia domnului 

TRAIAN BROASCĂ 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară din data de 11.09.2020, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.252/28.08.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de     
membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.47175/28.08.2020; 
• Raportul de specialitate al Direcției Turism și Mediul de Afaceri din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.48269/02.09.2020; 
• Adresa înaintată de Direcția Cultură și Sport Mangalia nr.1889/27.07.2020, înregistrată la sediul 

Primăriei Municipiului Mangalia cu nr.42692/05.08.2020; 
• Adresa înaintată de Direcția Cultură și Sport Mangalia nr.1526/29.05.2019, înregistrată la sediul 

Primăriei Municipiului Mangalia cu nr.37115/03.06.2019; 
• Prevederile H.C.L. nr.33/18.02.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de 

“Cetățean de onoare” al Municipiului Mangalia; 
• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisiei 

Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul 
Consiliului Local Mangalia; 
 

În temeiul art.129 alin.(13), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.(a), art.199, art.240 și art.243 alin.(1) 
lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

  

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se acordă titlul de ”CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului Mangalia, domnului TRAIAN BROASCĂ, 
pentru merite deosebite în domeniul muzicii și pentru contribuția reală adusă în promovarea și dezvoltarea 
culturală a municipiului pe plan local, național și internațional. 
 
Art.2 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre domnului Traian Broască, 
Direcției Cultură și Sport Mangalia, direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, 
Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea 
legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”,  din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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