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Hotărârea nr. 267 

PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
BISTRIŢA”, DOMNULUI HANS GEORG FRANCHY 

 
Consiliul local al municipiului Bistriţa 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.12.2009 
Având în vedere: 
meritele deosebite şi contribuţia importantă adusă de domnul Hans Georg Franchy la 
Promovarea imaginii municipiului Bistriţa în calitate de preşedinte al Asociaţiei HOG Bistritz-
Nösen e.V. a saşilor bistriţeni din Germania şi Austria precum şi susţinerea constantă pe care 
această asociaţie a manifestat-o faţă de municipiul Bistriţa 
adresa nr. 303 din 21.12.2009 înregistrată la Primăria Bistriţa cu nr. 79223/21.12.2009 a 
Parohiei Evanghelice Bistriţa  
expunerea de motive nr. 79150/19.12.2009 a Primarului municipiului Bistriţa privind acordarea 
titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului Hans Georg Franchy 
raportul nr. 79151/19.12.2009 al Direcţiei Tehnologia Informaţiei, Comunicare - Serviciul 
comunicare, relaţii publice şi al Direcţiei Administraţie Publică, Juridic 
raportul favorabil nr. 79150 /21.12.2009 al comisiilor de specialitate ale consiliului local al 
municipiului Bistriţa, reunite în şedinţa comună din data de 21.12.2009 
în conformitate cu: 
prevederile Regulamentului de acordare a titlului „Cetăţean de Onoare” al municipiului Bistriţa - 
anexa Statutul municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr. 15/26.02.2009 a Consiliului Local 
al 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 Hans 

Georg Franchy, cu domiciliul în Germania, pentru meritele deosebite şi contribuţia importantă 
adusă la promovarea imaginii municipiului Bistriţa, în calitate de preşedinte al Asociaţiei HOG 
Bistritz-Nösen e.V., a saşilor bistriţeni din Germania şi Austria şi pentru susţinerea constantă pe 
care această asociaţie a manifestat-o faţă de municipiul 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. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 



municipiului Bistriţa. 
 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 două „abţineri” din 20 
consilieri prezenţi. 
 ART.5.– Compartimentul pregătire documente va comunica prezenta hotărâre: 

- domnului Hans Georg Franchy, cu domiciliul în Germania,  
- Parohia Evanghelică din Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 13; 
- Direcţiei Tehnologia Informaţiei, Comunicare; 
- Primarului municipiului Bistriţa; 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 

  
Adoptată la data de: 22/12/2009. 

 
Preşedinte, Contrasemnează, 

ILLYES ISTVAN 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 
GAFTONE FLOARE 

 


