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Hotărârea nr. 89 
PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 

BISTRIŢA” DOMNIȘOAREI ANITA HARTIG 
 
 
Consiliul Local al municipiului Bistriţa 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 23.07.2015 
ţinând cont de aprecierea pe plan naţional şi internaţional a talentului şi activităţii artistice a 
domnișoarei Anita Hartig 
având în vedere: 
Adresa nr. 1756/06.07.2015 înaintată de Liceul de Muzică „Tudor Jarda” Bistrița înregistrată la 
Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 54983/09.07.2015 
Adresa nr. 438/08.07.2015 înaintată de Consiliul Județean pentru Cultură Bistrița - Năsăud 
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 54984/ 09.07.2015 
Adresa nr. 744/09.07.2015 înaintată de Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița 
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 55258/09.07.2015 
Expunerea de motive nr. 55.447/ 09.07.2015 a Primarului municipiului Bistriţa privind acordarea 
titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnișoarei Anita Hartig pentru 
contribuţia importantă în promovarea imaginii municipiului Bistriţa 
Raportul 55.447/09.07.2015 al Direcţiei Administraţie Publică Juridic şi al Direcţiei Comunicare - 
Serviciul Relaţii Publice, Comunicare  
în conformitate cu: 
Raportul favorabil nr.55.447/ 20.07.2015 al Comisiei economice 
Raportul favorabil nr.55.447/ 22.07.2015 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală 
prevederile Regulamentului de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare” al municipiului 
Bistriţa 
în conformitate cu: 
prevederile Regulamentului de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului 
Bistriţa” 
precum şi ale Statutului municipiului Bistriţa - cap. VII din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Bistriţa nr.15/26.02.2009 privind aprobarea Statutului municipiului Bistriţa 
în temeiul art. 36 alin. 8, art. 45 alin.1 şi alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare 
 
 



HOTĂRĂŞTE: 
  

ART.1. – Se conferă titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnișoarei 
Anita Hartig, cu domiciliul în Bistrița, pentru vocea sa de excepţie şi talentul de necontestat ce 
stă la baza aprecierii pe plan naţional şi internaţional a activităţii sale artistice, extrem de 
preţuite atât de către publicul obişnuit al marilor scene ale lumii, cât şi de personalităţi de talie 
internaţională ale vieţii artistice, respectiv de către critica de specialitate. 

ART.2. - Însemnele care atestă calitatea de Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa 
vor fi înmânate în cadru festiv. 

ART.3. – Primarul municipiului Bistriţa va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
ART.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Bistriţa, în 

şedinţă ordinară, cu respectarea art. 45 alin. 1 şi alin. 5 din Legea nr.215/2001, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi „pentru” din 21 consilieri 
prezenţi. 

ART.5. – Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta 
hotărâre: 
 - domnișoarei Anita Hartig; 

- Liceului de Muzică „Tudor Jarda” Bistrița; 
- Consiliului Județean pentru Cultură Bistrița - Năsăud; 
- Centrului Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița; 
- Direcţiei Comunicare; 
- Direcţiei Administraţie Publică, Juridic; 
- Primarului municipiului Bistriţa; 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 

Adoptată la data de: 23/07/2015. 
Preşedinte, Contrasemnează, 

RUS CONSTANTIN 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

GAFTONE FLOARE 
  

 


