
 
 

HOTARÂRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

     cu privire la: acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al Judetului Olt . 
 
 

Având în vedere: 
? Expunerea de motive la Proiectul de Hotarâre cu privire la acordarea Titlului de 

Cetatean de Onoare al Judetului Olt, nr. 8612/14.12.2006 ; 
? Recomandarea Directorului Muzeului Judetean Olt, dl. Laurentiu Gutica, nr. 550 din 

02.11.2006, înregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 7248 din 02.11.2006, 
pentru acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al Judetului Olt si organizarea unor 
manifestari culturale de omagiere a domnului Nica M. Nicolae, artist popular, 
creatorul Muzeului Satesc din satul Chilia, comuna Fagetelu, cu prilejul aniversarii 
vârstei de 90 de ani, la data de 7 februarie 2007; 

? Referatul juriului pentru analiza candidaturii pentru Titlul de Cetatean de Onoare al 
Judetului Olt nr. 8611/14.12.2006 ; 

? Raportul comun al Directiei pentru Administratie Publica si al Directiei Economice, 
nr. 8618/14.12.2006 ; 

? Raportul Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii, nr. 8878/21.12.2006 ; 

? Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finante, integrare 
europeana, administrarea domeniului public si privat al judetului, nr. 
8876/21.12.2006 ; 

? Raportul Comisiei pentru cultura, învatamânt, activitatea stiintifica, sanatate si culte, 
nr. 8879/21.12.2006 ;     

? Prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr. 26/28.10.1994 cu privire la 
instituirea Titlului de Cetatean de Onoare al Judetului Olt; 

? Prevederile Regulamentului privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al 
Judetului Olt, aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 70/2003 ; 

? Prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr.21/19.02.2004 cu privire la 
constituirea juriului pentru analiza candidaturilor pentru Titlul de Cetatean de Onoare 
al Judetului Olt . 

? Prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr.33/31.03.2005 cu privire la 
actualizarea componentei juriului pentru analiza candidaturilor pentru Titlul de 
Cetatean de Onoare al Judetului Olt;  

În temeiul art. 109 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 

CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta hotarâre: 
 

Art. 1  Se acorda Titlul de Cetatean de Onoare al Judetului Olt, constând în 
diploma, o insigna si un premiu de 300 euro, domnului Nica M. Nicolae, creator popular 
în domeniul sculpturii în lemn si intarsiei în os, pentru întreaga sa activitate artistica si 
pentru contributia majora la cunoasterea si tezaurizarea marturiilor civilizatiei populare 
românesti . 



Art. 2  Prezenta hotarâre se comunica domnului Nica M. Nicolae, Directiei pentru 
Administratie Publica, Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Olt si Institutiei Prefectului-Judetul Olt . 
 
                                                 

PRESEDINTE 
Jenel COPILAU 
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