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Hotărârea nr. 143 
 

PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
BISTRIŢA”, DOMNULUI DOREL COSMA 

 
Consiliul local al municipiului Bistriţa 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.08.2019 
având în vedere: 
Adresa domnului Menuț Maximinian - director al Casei de presa și editură "Răsunetul" 
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 59290/30.07.2019 
Adresa doamnei Elena Maricica Cîmpan - membru al Societații Scriitorilor Bistrițeni "Conexiuni" 
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 59432/ 30.07.2019 
Adresa domnului Gavrilă Țărmure - managerul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-
Năsăud înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 59794/ 01.08.2019 
Adresa domnului Aurel Rău - scriitor și cetățean de onoare al municipiului Bistrița înregistrată la 
Primăria municipiului Bistrița cu nr. 60172/02.08.2019 
Referatul de aprobare nr. 59147/30.07.2019 al Primarului municipiului Bistriţa 
Raportul nr. 59147/30.07.2019 al Direcţiei Comunicare 
Avizul favorabil nr. 59147/19.08. 2019 al Comisiei economice 
Avizul favorabil nr. 59147/20.08.2019 al Comisiei pentru dezvoltare urbană 
Avizul favorabil nr. 59147/21.08.2019 al Comisiei juridice și administrație 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 Consiliului Local al 
municipiului Bistriţa nr. 15/26.02.2009 privind aprobarea Statutului municipiului Bistriţa 
în temeiul art. 129 alin. (13) si 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
României nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
ART.1. – Se conferă titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului Dorel 
Cosma, cu domiciliul în Bistriţa, pentru contribuția semnificativă în promovarea imaginii pozitive 
a municipiului și dezvoltarea vieții culturale în Bistrița pe parcursul ultimelor decenii. 
ART.2. - Însemnele care atestă calitatea de Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa vor fi 
înmânate în cadru festiv, cu prilejul manifestărilor prilejuite de Târgul Mare al Bistriţei. 
ART.3. – Primarul municipiului Bistriţa, prin Direcția Comunicare va aduce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 



ART.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa, în şedinţă 
ordinară, cu respectarea art. 139 alin. (1) si alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 16 voturi „pentru” și o 
abținere din 18 consilieri prezenţi. Un consilier nu a votat. 
ART.5. – Secretarul general al municipiului Bistriţa, prin Compartimentul pregătire documente, 
contencios va comunica prezenta hotărâre: 
- Direcţiei Comunicare; 
- Domnului Dorel Cosma; 
- Primarului municipiului Bistriţa; 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud. 
  

Adoptată la data de: 22/08/2019. 
 

Preşedinte, Contrasemnează, 

BRIA DUMITRU 
ALEXANDRU 

SECRETAR 
GENERAL, 

GAFTONE FLOARE 
 


