CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Nr. 5211/20.04.2015

ANUNŢ
privind propunerile de persoane pentru acordarea titlului de “Gorjeanul
Anului” sau distincţia “Diplomă de excelenţă”
În conformitate cu prevederile HCJ nr. 90/27.06.2014 privind aprobarea
REGULAMENTULUI pentru acordarea titlului „GORJEANUL ANULUI” şi a distincţiilor
conferite unor personalităţi cu merite deosebite, vă invităm să depuneţi propunerile dumneavoastră
pentru acordarea celor două titluri, până pe data de 15 mai, cu respectarea procedurii aplicabile,
după cum urmează:
Art. 11 (1) Propunerile de nominalizare pentru acordarea titlului „Gorjeanul Anului” şi a
distincţiei „Diplomă de excelenţă” se înregistrează la registratura Consiliului Judeţean Gorj, pentru
Compartimentul secretariat.
(2) Documentaţia înaintată va cuprinde obligatoriu următoarele acte:
a) adresa de înaintare;
b) notă de prezentare;
c) curriculum vitae;
d) copie după actul de identitate ( BI, CI, sau paşaport);
e) certificat de cazier judiciar;
f) alte acte ce atestă meritele, după caz;
(3) În situaţia acordării titlului sau distincţiei post-mortem, documentaţia va cuprinde:
a) adresa de înaintare;
b) notă de prezentare;
c) certificatul de deces al celui propus;
d) alte acte ce atestă meritele, după caz.
(31) În cazul persoanelor juridice, se vor depune actele prevăzute la alin (2) pentru
reprezentantul legal al persoanei juridice, precum şi dovada legală de înregistrare a persoanei
juridice.
(4) Documentaţia pentru acordarea titlului „ Gorjeanul Anului” şi a distincţiei „Diplomă de
excelenţă” poate fi depusă de orice persoană fizică sau juridică, până la data de 15 mai a anului
următor celui pentru care se face nominalizarea.
(5) În adresa de înaintare vor fi precizate în mod obligatoriu date privind nominalizatul,
distincţia pentru care este propus, domeniul şi modalităţile de contactare.
(6) Propunerile, însoţite de nota de prezentare, vor fi postate pe site-ul Consiliului Judeţean
Gorj, la secţiunea „ANUNŢURI-DEZBATERI PUBLICE”, până la data de 25 mai.
De asemenea vă rugăm să consultaţi şi prevederile HCJ nr. 90/27.06.2014, aflată pe pagina
oficială de internet a Consiliului Judeţean Gorj.
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