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Hotărârea nr. 14 

PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
BISTRIŢA”, DOAMNEI CORNELIA ARDELEAN ARCHIUDEAN 

 
 
Consiliul local al municipiului Bistriţa 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 23.02.2012 
având în vedere: 
meritele deosebite şi contribuţia importantă adusă la promovarea imaginii municipiului Bistriţa 
Adresa nr. 20/12.01.2012 înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 2.654/12.01.2012 a 
Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa 
Adresa nr. 1/16.01.2012 înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 3.368/16.01.2012 
a Asociaţiei Folclorice Balada Bistriţa 
Adresa nr. 74/07.02.2012 înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 9972/07.02.2012 a 
Asociaţiei Naţionale a Caselor de Cultură a Sindicatelor din România 
Casa de Cultură a Sindicatelor Bistriţa 
Adresa domnului Alexandru Pugna înregistrată la Primăria Bistriţa cu nr. 9845/07.02.2012 
Expunerea de motive nr. 10.409/08.02.2012 a Primarului municipiului Bistriţa 
Raportul comun nr. 10406/08.02.2012 al Serviciului comunicare, relaţii publice şi al Direcţiei 
administraţie publică, juridic 
Raportul favorabil nr. 10.406/20.02.2012 al Comisiei economice 
Raportul favorabil nr. 10.406/21.02.2012 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală 
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 nr. 15/26.02.2009 
a Consiliului Local al municipiului Bistriţa 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”, doamnei 

Cornelia Ardelean Archiudean, personalitate marcantă a municipiului Bistriţa, care a adus un 
aport important la promovarea actului cultural printr-o activitate intensă, de peste patru decenii, 
în domeniul muzicii populare, a promovării folclorului autentic şi a păstrării identităţii noastre 
spirituale. 



ART.2. – Însemnele care atestă calitatea de Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa 
vor fi înmânate în cadru festiv, cu prilejul manifestărilor prilejuite de Zilele municipiului Bistriţa 
sau cu alte ocazii festive. 

ART.3. – Primarul municipiului Bistriţa va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
         ART.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliului 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 17 voturi „pentru” şi o „abţinere” din 18 
consilieri prezenţi. 
          ART.5. – Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta 
hotărâre: 

 - Doamnei Cornelia Ardelean Archiudean cu domiciliul în municipiul Bistriţa; 
 - Direcţiei Comunicare; 
 -.Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. 

Albert Berger nr.10; 
 - Asociaţiei Folclorice Balada Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Gheorghe Şincai, nr. 

20; 
 - Asociaţiei Naţionale a Caselor de Cultură a Sindicatelor din România, Casa de Cultură a 

Sindicatelor Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 3; 
 - Domnului Alexandru Pugna, cu domiciliul în municipiul Bistriţa; 

- Primarului municipiului Bistriţa; 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 
 

Adoptată la data de: 23/02/2012. 
Preşedinte, Contrasemnează, 
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