ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD
MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL

Hotărârea nr. 45
PRIVIND CONFERIREA POST-MORTEM A TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL
MUNICIPIULUI BISTRIŢA”, DOMNULUI IOAN FISCUTEANU
Consiliul local al municipiului Bistriţa
întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.03.2008 a luat în discuţie conferirea titlului de
„Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului Ioan Fiscuteanu.
Având în vedere:
Meritele deosebite, contribuţia importantă adusă în domeniul artei dramatice, rezultate obţinute
la festivalurile şi competiţiile interne şi internaţionale, precum şi rolul de excelent ambasador al
culturii bistriţene
Expunerea de motive a Primarului municipiului Bistriţa nr. 18712/17.03.2008 privind acordarea
titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului Ioan Fiscuteanu
Referatul nr. 18709/17.03.2008 al Serviciului turism, sport, tineret, învăţământ, cultură
Raportul nefavorabil nr. 18709/25.03.2008 al Comisiei de comunicare, integrare europeana şi
relaţii externe
Raportul favorabil nr. 18709/26.03.2008 al Comisiei pentru sănătate, învăţământ, cultură, culte,
sport, turism, tineret
în conformitate cu:
prevederile cap. VII al Hotărârii nr. 68/30.06.1994 a Consiliului local al municipiului Bistriţa
privind aprobarea Statutului municipiului Bistriţa, modificata prin Hotărârea nr. 51/28.06.1999 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 post-mortem titlul de “Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa”,
domnului Ioan Fiscuteanu, pentru meritele deosebite, contribuţia importantă adusă în domeniul
artei dramatice, rezultate obţinute la festivalurile şi competiţiile interne şi internaţionale, precum
şi rolul de excelent ambasador al culturii bistriţene.
ART.2. – Însemnele care atestă calitatea de Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa vor fi
înmânate în cadru festiv, cu ocazia organizarii evenimentului cultural „IN MEMORIAM - Ioan
Fiscuteanu – o viata inchinata scenei si filmului romanesc”.
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 republicata cu

modificarile si completarile ulterioare, cu un număr de 18 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi o
abţinere din 20 consilieri prezenţi.
ART.5. – Compartimentul pregătire documente va comunica prezenta hotărâre:
- Purtatorului de cuvant al Primariei municipiului Bistrita.
- Direcţiei Informatică, Relaţii publice;
- Instituţiei Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
Adoptată la data de: 27/03/2008.
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