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Hotărârea nr. 80 

PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
BISTRIŢA” DOMNULUI IOAN REPEDE 

 
Consiliul Local al municipiului Bistriţa întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.07.2014 
ţinând cont de contribuţia importantă a domnului Ioan Repede la promovarea imaginii 
municipiului Bistriţa datorită eforturilor depuse pentru ca Rombat S.A. Bistriţa să devină o firmă 
care şi-a găsit locul între competitorii de top din Uniunea Europeană 
luând în considerare spiritul umanitar şi generozitatea cu care a contribuit la susţinerea vieţii 
artistice şi sportive a municipiului 
având în vedere: 
adresa nr. 11.003/05.02.2014 înaintată de Asociaţia Bistriţa Civică 
adresa nr. 58.097/04.07.2014 înaintată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa 
adresa nr. 3.099/07.07.2014 înaintată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa Năsăud, 
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 58.475/07.07.2014 
adresa nr. 97/07.07.2014 înaintată de Parohia Evanghelică C.A. Bistriţa, înregistrată la Primăria 
municipiului Bistriţa cu nr. 58.424/07.07.2014 
Expunerea de motive nr. 59318/09.07.2014 a Primarului municipiului Bistriţa privind acordarea 
titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului Ioan Repede pentru meritele 
deosebite şi contribuţia importantă în promovarea imaginii municipiului Bistriţa 
Raportul nr. 59.316/09.07.2014 al Direcţiei Administraţie Publică, Juridic şi Direcţiei Comunicare 
- Serviciul Relaţii Publice, Comunicare 
Raportul favorabil nr. 59.316/28.07.2014 al Comisiei economice 
Raportul favorabil nr. 59.316/29.07.2014 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală 
Raportul favorabil nr. 59.316/30.07.2014 al Comisiei pentru dezvoltare urbană 
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 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 Ioan 

Repede, cu domiciliul în Bistriţa, str. Arcaşului, nr. 4, pentru spiritul umanitar, generozitatea cu 



care a sprijinit viaţa artistică şi sportivă a oraşului, precum şi pentru contribuţia importantă în 
promovarea imaginii municipiului Bistriţa prin propulsarea firmei Rombat S.A. Bistriţa în rândul 
competitorilor de top din Uniunea Europeană. 

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 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 18 voturi „pentru” şi o „abţinere” din 19 
consilieri prezenţi. 

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

- Domnului Ioan Repede, cu domiciliul în Bistriţa; 
  - Asociaţiei Bistriţa Civică, cu sediul în Bistriţa, str. Împăratul Traian, nr. 58D, sc. C, ap. 

28; 
  - Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, cu sediul în Bistriţa, str. G-ral Grigore Bălan, nr. 

43; 
  - Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. 1 Decembrie, 

nr. 5; 
  - Parohiei Evanghelice C.A. Bistriţa, cu sediul în Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 13; 
  - Direcţiei Comunicare; 
  - Primarului municipiului Bistriţa; 
  - Instituţiei Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 

Adoptată la data de: 31/07/2014. 
Preşedinte, Contrasemnează, 
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