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Hotărârea nr. 97 

PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
BISTRIŢA”, DOMNULUI HORST GOBBEL 

 
Consiliul local al municipiului Bistriţa 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 14.08.2013 
Ţinând cont că istoricul Horst Gobbel a reuşit, prin activitatea didactică şi de cercetare 
desfăşurată în România şi Germania, să păstreze legăturile şi identitatea saşilor bistriţeni în 
spaţiul german şi să susţină înţelegerea şi colaborarea între saşii plecaţi şi cetăţenii rămaşi 
acasă, în România 
având în vedere: 
adresa Forumului Democrat al Germanilor din România, Organizaţia Bistriţa – Năsăud, 
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 61852/31.08.2013 
adresa din data de 30.07.2013 a Asociaţiei Saşilor Bistriţeni HOG Bistritz Nosen e.V. 
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 63780/06.08.2013 
adresa nr. 770/08.08.2013 a Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa înregistrată 
la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 64496/08.08.2013 
Expunerea de motive nr. 65447/09.08.2013 a Primarului municipiului Bistriţa privind acordarea 
titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului Horst Gobbel pentru meritele 
deosebite şi contribuţia importantă adusă la promovarea imaginii municipiului Bistriţa 
Raportul nr. 64556/ 09.08.2013 al Serviciului comunicare, relaţii publice şi al Direcţiei 
Administraţie Publică, Juridic 
Raportul favorabil nr. 65.447/12.08.2013 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, 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 Horst 
Gobbel, personalitate marcantă a municipiului Bistriţa, care a adus o contribuţie importantă la 
promovarea valorilor româneşti şi germane, a respectului reciproc şi a preţuirii valorilor 
fundamentale universale. 



 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 aduce 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 15 voturi „pentru” din 16 consilieri 
prezenţi. Un consilier nu a votat. 
 ART.5. – Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta 
hotărâre: 
 - domnului Horst Gobbel; 
 - Forumului Democrat German Bistriţa; 
 - Asociaţiei Saşilor Bistriţeni HOG Bistritz Nosen e.V.; 
 - Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa; 
 - Direcţiei Comunicare; 
 - Primarului municipiului Bistriţa; 
 - Instituţiei Prefectului - judeţului Bistriţa-Năsăud. 

 
Adoptată la data de: 14/08/2013. 

 
Preşedinte, Contrasemnează, 

RUS CONSTANTIN 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 
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