
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 53 

privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei 

domnului Marcel Glaskie 

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei 

ordinare din data de 21 septembrie 2011; 

 Având în vedere: 

 - Referatul şi proiectul de hotărâre ale Primarului Comunei Răducăneni, domnului ing. 

Neculai Botezatu, înregistrate sub nr. 4380/2011, prin care propune acordarea titlului de 

cetăţean de onoare al comunei domnului Marcel Glaskie ca semn de recunoştinţă pentru 

acţiunea de voluntariat întreprinsă în Cimitirul Evreiesc din Răducăneni precum şi pentru 

efortul de a pune în valoare şi de a readuce în memoria locuitorilor comunei a unor clădiri 

care au aparţinut comunităţii evreieşti din Răducăneni;   

- Avizul înregistrat sub nr. 4504/2011, al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, înregistrat sub nr. 

4479/2011; 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 8 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

  Art. 1 – Se conferă titlul de cetăţean de onoare al Comunei Răducăneni 

domnului MARCEL GLASKIE, ca semn de recunoştinţă pentru întreaga activitate de 

voluntariat efectuată în scopul punerii în valoare a unor obiective care au aparţinut 

comunităţii evreieşti din Răducăneni.   

 

     Art. 2 – Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre domnului 

Marcel Glaskie şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 21 septembrie 2011. 
 

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                         Consilier,   

 

                           LUPU LUCIAN DANIEL                                                  
          
                                                                                                                                    Contrasemnează  

                                                                                                                                            Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                             Bumbaru Cătălin        

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 12 consilieri locali din totalul de 15 ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.                                                                              


