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Hotărârea nr. 71 
PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 

BISTRIŢA”, DOMNULUI COLONEL ÎN RETRAGERE BIRIŞIU IOAN IOAN 
 
Consiliul local al municipiului Bistriţa 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.04.2008 a luat în discuţie conferirea titlului de 
„Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului colonel în retragere Birişiu Ioan Ioan 
având în vedere: 
Meritele deosebite, sacrificiile făcute în război, contribuţia importantă adusă în domeniul 
dezvoltării economice a municipiului Bistriţa 
Adresa nr. 777/14.03.2008-DM a Guvernului României - Cancelaria Primului Ministru 
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu numărul 20614/25.03.2008 
Expunerea de motive nr. 26162/16.04.2008 a Primarului municipiului Bistriţa 
Referatul nr. 26161/16.04.2008 al Serviciului turism, sport, tineret, învăţământ, cultură 
Raportul favorabil nr. 26.161/21.04.2008 al Comisiei pentru sănătate, învăţământ, cultură, culte, 
sport, turism, tineret 
Raportul favorabil nr. 26.161/22.04.2008 al Comisiei de comunicare, integrare europeana şi 
relaţii externe 
în conformitate cu: 
prevederile cap. VII al Hotărârii nr. 68/30.06.1994 a Consiliului local al municipiului Bistriţa 
privind aprobarea Statutului municipiului Bistriţa, modificat prin Hotărârea nr. 51/28.06.1999 a 
Consiliului local al municipiului Bistriţa 
prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1222/2007 privind instituirea „Zilei veteranilor de 
război” 
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 
colonel în retragere Birişiu Ioan Ioan pentru meritele deosebite, sacrificiile făcute în perioada 
participării la război şi contribuţia importantă adusă în domeniul dezvoltării economice a 
municipiului Bistriţa. 
 ART.2. - Însemnele care atestă calitatea de Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa 
vor fi înmânate în cadru festiv, la data de 29 aprilie 2008, cu ocazia Zilei veteranilor de război. 



 ART.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
municipiului Bistriţa. 
 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 19 voturi „pentru” şi o abţinere, din 20 
consilieri prezenţi. 
 ART.5. – Compartimentul pregătire documente va comunica prezenta hotărâre: 
 - domnului colonel în retragere Birişiu Ioan Ioan, cu domiciliul în Bistriţa; 
 - Direcţiei informatică, relaţii publice; 
 - Instituţiei Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 

Adoptată la data de: 24/04/2008. 
Preşedinte, Contrasemnează, 
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