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Hotărârea nr. 51 
 

PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
BISTRIŢA”, DOMNULUI DORIN RADU STOIAN 

 
Consiliul local al municipiului Bistriţa 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.05.2012. 
având în vedere: 
meritele deosebite şi contribuţia importantă adusă la dezvoltarea activităţii economice şi la viaţa 
socială a municipiului Bistriţa 
adresa Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud nr. 751/17.05.2012 înregistrată la 
Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 39411/18.05.2012 
adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 
39658/18.05.2012 
adresa Organizaţiei Patronale UGIR 1903 Filiala Bistriţa-Năsăud nr. 427/ 17.05.2012 
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 40.338/22.05.2012 
Expunerea de motive nr. 40.421/23.05.2012 a Primarului municipiului Bistriţa privind acordarea 
titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului Dorin Radu Stoian 
Raportul comun nr. 40.420/23.05.2012 al Serviciului comunicare, relaţii publice şi al Direcţiei de 
administraţie publică, juridic 
Raportul favorabil nr. 40.420/29.05.2012 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală 
Raportul favorabil nr. 40.420/30.05.2012 al Comisiei pentru dezvoltare urbană 
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”, domnului Dorin 
Radu Stoian, cu domiciliul în municipiul Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, personalitate marcantă a 
municipiului Bistriţa, care a adus un aport important la dezvoltarea activităţii economice şi a 
vieţii sociale a municipiului Bistriţa. 



 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 18 voturi „pentru” şi o abţinere din 19 
consilieri prezenţi. 
 ART.5. – Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta 
hotărâre: 
 - Domnului Dorin Radu Stoian, domiciliat în municipiul Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud; 
 - Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. 
Petre Ispirescu, nr. 15A, cod 420081; 
 - Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. G-ral Grigore 
Bălan, nr.43;  
 - Organizaţiei Patronale UGIR 1903, Filiala Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul 
Bistriţa, B-dul Republicii nr. 1; 
 - Direcţiei comunicare; 
 - Primarului municipiului Bistriţa; 
 - Instituţiei Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 
Adoptată la data de: 31/05/2012. 
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