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Hotărârea nr. 102 
 

PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
BISTRIŢA” , DOAMNEI FLORICA BUDUŞAN 

 
Consiliul local al municipiului Bistriţa 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.07.2017 
ţinând cont de aprecierea pe plan local naţional şi internaţional a rezultatelor obţinute de 
doamna Florica Buduşan în calitate de profesor antrenor şi fondator al primei şcoli de dans 
sportiv din Bistriţa 
având în vedere: 
adresa domnului Vasile Jimborean – profesor şi gazetar sportiv înregistrată la Primăria 
municipiului Bistriţa cu nr. 52.760/26.06.2017 
adresa domnului Alexandru Pugna – Secretar de Stat în Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 52.764/26.06.2017 
adresa nr. 801/26.06.2017 a Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa înregistrată 
la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 52.768/26.06.2017 
adresa nr. 1750/12.06.2017 a Cotidianului „Răsunetul” Bistriţa-Năsăud înregistrată la Primăria 
municipiului Bistriţa cu nr. 52.770/26.06.2017 
Expunerea de motive nr. 57.531/12.07.2017 a Primarului municipiului Bistriţa 
Raportul nr. 57.531/12.07.2017 al Direcţiei Comunicare - Serviciul Relaţii Publice, Comunicare 
Raportul favorabil nr. 57531/20.07.2017 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală 
Raportul favorabil nr. 57531/20.07.2017 al Comisiei pentru dezvoltare urbană 
Raportul favorabil nr. 57531/21.07.2017 al Comisiei economice 
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), art.47 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 
Florica Buduşan, cu domiciliul în municipiul Bistriţa, pentru numeroasele performanţe obţinute la 
nivel naţional şi internaţional în calitate de profesor, antrenor şi fondator al primei şcoli de dans 
sportiv „Floris” din 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 Târgul Mare al Bistriţei. 

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 17 voturi „pentru” și o ”abținere” din 19 
consilieri prezenţi. Un consilier nu a votat. 

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

- Direcţiei Comunicare; 
- Doamnei Florica Buduşan, cu domiciliul în municipiul Bistriţa; 
- Domnului Vasile Jimborean – Centrul Documentar Expoziţional din cadrul Palatului 

Culturii Bistriţa; 
- Domnului Alexandru Pugna, Secretar de Stat în Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale; 
- Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa; 
- Cotidianului „Răsunetul” Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Bistricioarei nr. 6; 
- Primarului municipiului Bistriţa; 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud 
 

Adoptată la data de: 24/07/2017. 
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