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Hotărârea nr. 82 
 

PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
BISTRIŢA” DOMNULUI NICOLAE DUMITRU ZĂPÂRŢAN 

 
Consiliul Local al municipiului Bistriţa întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.07.2014 
ţinând cont de dedicarea şi profesionalismul cu care domnul Nicolae Dumitru Zăpârţan îşi 
desfăşoară activitatea de antrenor de box 
rezultatele sale de excepţie concretizate în formarea unor sportivi care au dus faima acestor 
ţinuturi pe plan internaţional 
având în vedere: 
Adresa nr. 901/12.06.2014 înaintată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bistriţa-
Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 51.984/ 13.06.2014 
Adresa nr. 897/11.07.2014 înaintată de Clubul Sportiv Municipal Bistriţa, înregistrată la Primăria 
municipiului Bistriţa cu nr. 60.049/11.07.2014 
Adresa nr. 61.328/17.07.2014 înaintată de domnul Max Marec - jurnalist la cotidianul Răsunetul 
expunerea de motive nr. 61.354/17.07.2014 a Primarului municipiului Bistriţa privind acordarea 
titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului Nicolae Dumitru Zăpârţan 
pentru meritele deosebite şi contribuţia importantă în promovarea imaginii municipiului Bistriţa 
Raportul nr. 61.352/17.07.2014 al Direcţiei Administraţie Publică Juridic şi Direcţiei Comunicare 
- Serviciul Relaţii Publice, Comunicare 
Raportul favorabil nr. 61.352/28.07.2014 al Comisiei economice 
Raportul favorabil nr. 61.352/29.07.2014 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală 
Raportul favorabil nr. 61.352/30.07.2014 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 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” domnului 

Nicolae Dumitru Zăpârţan, cu domiciliul în Bistriţa, pentru profesionalismul cu care a format 
sportivi de valoare, Bistriţa devenind astfel, nu numai pentru boxul românesc, un nume din ce în 
ce mai cunoscut şi respectat. 



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

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 18 voturi „pentru” şi o „abţinere” din 19 
consilieri prezenţi. 

ART.5. – Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta 
hotărâre: 

 - Domnului Nicolae Dumitru Zăpârţan; 
 - Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. 

Parcului, nr. 1; 
 - Clubul Sportiv Municipal Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 1; 
 - Domnului Max Marec, jurnalist la cotidianul Răsunetul; 
 - Direcţiei Comunicare; 
 - Primarului municipiului Bistriţa; 
 - Instituţiei Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 

Adoptată la data de: 31/07/2014. 
Preşedinte, Contrasemnează, 

HANGAN SORIN 
SECRETAR, 

FLOARE GAFTONE 
 


