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Nr. 4.098 din 20.01 .2017

ANUI\T

Doamnele consilier local OpriE Gerlinde qi Bondoc Doris - Daiana au

iniliat Proiectul de hot6rire privind acordarea distincliei "CHEIA ORA$ULUI"

domnului Paul Grafendorf.

Proiectul de hotir6re impreun6 cu Expunerea de motive qi Referatul

Biroului management proiecte, programe se afiqeazd la avizierul Primdriei

Municipiului Lugoj, se publicd pe site-ul instituliei qi se comunici mass-mediei

locale, conform procesului - verbal nr.4"100 din 20.01.2017.

Persoanele interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau

reclama{ii cu privire la proiectul de hotdrdre mai sus menliornt pdnd,la data de

02.02.2017 orele 1200 laBiroul relalii cu publicul, parter cameraT.



nnuNlclPltrl LuGo.,
JUDETUL TlMl$

Catre, o.," 4g,pl, &pt*Nr. 39ffi
Primarul Municipiului Lugoj,
Domnul Francisc Boldea

ii consilieri Opris Gerlinde si Bondoc Doris va
transmitem alaturat propunerea de acordare a distinctiei "CHEIA
ORASUI-IJI" d-lui Paul Grafendorf.

Alatr,rrat atasam Expunerea de motive si Proiect de hotarare.

Lugoj,19.0l .2017 Consilieri,
Opris Gerlinde * :.'\,/
Bondoc Doris . 1rraLs



MUNICIPIUI.
JUDETUL

EXPUNERE DE MOTI\TE ,\t'c\, Rokur.

ubsemnatii consilieri Opris Gerlinde si Bondoc Doris venim in

fata iliului Local cu propunerea de a acorda distinctia "CHEIA

ORA LlI" d-lui Paul Grafendorf din urmatoarele motive:

-D-nul Paul Grafendorf a intreprins incepand cu anul 1998 mai

multe actiuni de caritate in municipiul Lugojt

-A organ izat maimulte intalniri si actiuni in Germania in scopul

strangerli de fonduri pentru a asigura transporturi cu ajutoare in Lugoj-

-Alrgan izat mai multe transporturi cu aj utoare la Spitalul

Municipal "Dr.Teodor Andrei" din Lugoj ,precum si la Centrul de

Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Copii Lugoj'

Consider am catitlul de "CETATEAN DE ONOARE"se acorda

doar persoanelor nascute in Lugoj si d-nului Paul Grafendorf fiind

cetatean german ii putem recunoaste meritele pe care le are ajutand

orasul nostru prin aceasta distinctie "CHEIA ORASIILUI"'

LUGO.'
TrMIg
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LUGOJ,I9.01 .2017 Consilieri,
OprisGerlinde --1!
Bondoc Doris -'t#w



PROIECT
Initiatoare:doamnele consilier local Opriq Gerlinde qi Bondoc Doris - Daiana

ROMANIA
JUDETUL TIMI$

CONSII,ruL LOCAI- AL MTI{ICIPIULT]I LLJGOJ

HOTARAREA
privind acordarea distincfiei "CHEIA ORA$ULUI"

do mn ul ui P a ul G r ofe n do rf

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Avdnd in vedere Hotirdrea Consiliului Local nr. 81 din 25.10.2012 privind

instituirea distincliilor "TITLUL DE EXCELENTA" 9i "CHEIA ORA$ULUI" qi

aprobarea Regulamentului pentru acordarea acestora;
in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea m. 21512001, privind

admini stra(ia publici 1ocal6, republicatS, modificatd qi completatd;
In temeiul art. 45 alin. (1) 9i (5) ;i art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nt.2l5l200l,

privind administralia public[ 1oca16, republicatd, modificatd qi completatd,

HorAnAgrE:

Articol unic - Se acordi distinctia "CHEIA ORA$ULUI" domnului

Puul Grafendorf,



PRIMARIA MUNICIPIULUT LUCO-|
Biroul Management Proiecte, Programe

Nr. 3975 din 20.01 .2017 Yizat

REFERAT

C6tre Consiliul Local al Municipiului Lueoj

Av0nd in vedere Expunerea de motive a doamnelor consilier Opriq

Gerlinde qi Bodoc Doris, v5 supunem spre aprobare acordarea distincliei ,,Cheia
Oraqului" domnului Paul Grdfendorf pentru sprijinul qi implicarea in acliuni de

carttate in municipiul Lugoj.
incep0nd din anul 1998 a organizat peste 45 transporturi cu ajutoare, fiind

donate haine, alimente, mobilier nou pentru elevi la qcoli din Lugoj qi pentru

Centrul de Recuperare qi Reabilitare Neuoropsihicd pentru Copii. Pentru Spitalul
Municipal ,,Dr. Teodor Andrei" au fost aduse aparaturd, echipamente, 9i

mobilier specifice pentru secliile de neonatologie, diabet, medicamente. De

asemenea, au fost ajutate pi familiile defavorizate din cartierele Mondial-Bocqei
qi Buziagului, unde au fost aduse anual pachete de CrSciun cu haine,

inc6l!5minte, alimente, jucdrii qi lemne de foc. In Germania a organizat mar
multe int0niri qi aclini caritabile cu scopul de a strdnge fonduri pentru a
asigura transporturile cu ajutoare la Lugoj.

intocmit,
Ramona fdranu

Avizat,
Liviu Savescu
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