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Hotărârea nr. 98 

PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
BISTRIŢA”, DOMNULUI MARCEL LUPŞE 

 
Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de 14.08.2013: 
Ţinând cont de meritele deosebite ale domnului Marcel Lupşe, distins în viaţa culturală a 
României printr-un mare număr de expoziţii de artă plastică apreciate în ţară şi străinătate, ale 
cărui picturi au fixat dincolo de cuvinte cea mai complexă imagine a spiritului uman din vechiul 
burg bistriţean 
având în vedere: 
adresa nr. 2256/30.07.2013 înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 
61905/31.07.2013 a Liceului de Arte „Corneliu Baba” 
adresa nr. 191/29.07.2013 înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 62017/31.07.2013 
a Uniunii Artiştilor Plastici Bistriţa 
adresa nr. 770/08.08.2013 înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 64494/08.08.2013 
a Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa 
Expunerea de motive nr. 64571/09.08.2013 a Primarului municipiului Bistriţa privind acordarea 
titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului Marcel Lupşe 
Raportul nr. 64569/09.08.2013 al Serviciului comunicare, relaţii publice şi al Direcţiei 
Administraţie Publică, Juridic 
Raportul favorabil nr. 64571/12.08.2013 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 

Marcel Lupşe, cu domiciliul în Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, personalitate marcantă a 
municipiului Bistriţa, pentru implicarea activă în viaţa culturală a oraşului, meritele deosebite şi 
contribuţia importantă adusă la promovarea imaginii municipiului 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. 



ART.3. – Primarul municipiului Bistriţa va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 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 15 voturi „pentru” şi o abţinere din 16 
consilieri prezenţi. 
ART.5. – Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta hotărâre: 

 - domnului Marcel Lupşe, cu domiciliul în municipiul Bistriţa; 
 - Liceului de Arte „Corneliu Baba” Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, B-dul Independenţei 

nr. 3-5; 
 - Uniunii Artiştilor Plastici Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 24; 
 - Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa; 
 - Direcţiei Comunicare; 
 - Primarului municipiului Bistriţa; 
 - Instituţiei Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 

Adoptată la data de: 14/08/2013. 
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