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Hotărârea nr. 212 

 
PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 

BISTRIŢA” DOMNULUI MIRCEA CALU 
 
Consiliul Local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de 12.12.2019 
având în vedere: 
Adresa domnului ing. Mihai Ceucă - Fondator al Societății Filatelice „Gr. Pascu” din Bacău 
„Membru de Onoare” al Federației Filatelice din România, înregistrată la Primăria municipiului 
Bistriţa cu nr. 94288 /29.11.2019 
Adresa domnului prof. Nicolae Salade - Președintele Asociației Filateliștilor din județul Sibiu, 
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 94734/02.12.2019 
Adresa domnului Menuț Maximinian - Director al Casei de Presă și Editură Răsunetul SA, 
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 95427/03.12.2019 
Referatul de aprobare nr. 95804 / 04.12.2019 al Primarului municipiului Bistriţa privind 
acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului Mircea Calu pentru 
contribuţia importantă în promovarea imaginii municipiului Bistriţa 
Raportul nr. 95801 / 04.12.2019 al Direcţiei Comunicare 
Avizul favorabil nr. 95801/09.12.2019 al Comisiei juridice și administrație publica locală 
Avizul favorabil nr. 95801/10.12.2019 al Comisiei pentru dezvoltare urbană 
Avizul favorabil nr. 95801/11.12.2019 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 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Bistriţa nr. 15 / 26.02.2009 privind aprobarea Statutului municipiului Bistriţa 
în temeiul art. 129 alin. (13) si 139 alin. (1) si alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
României nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 ART.1. – Se conferă titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului 
Mircea Calu, cu domiciliul în Bistriţa, pentru contribuția semnificativă in promovarea imaginii 
pozitive a municipiului și dezvoltarea vieții culturale – prin intermediul filateliei, în Bistrița pe 
parcursul ultimelor decenii. 
 ART.2. - Însemnele care atestă calitatea de Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa 
vor fi înmânate în cadru festiv, cu prilejul manifestărilor prilejuite de Târgul Mare al Bistriţei. 



 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. 139 alin.(1) și alin.(6) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 20 voturi „pentru” 
din 20 consilieri prezenţi. 
 ART.5. – Secretarul general al municipiului Bistrița, prin Compartimentul pregătire 
documente, contencios va comunica prezenta hotărâre: 
 - domnului Mircea Calu, cu domiciliul în municipiul Bistrița; 
 - Direcţiei Comunicare; 
 - Primarului municipiului Bistriţa; 
 - Instituţiei Prefectului - judeţul Bistriţa - Năsăud. 

 
Adoptată la data de: 12/12/2019. 

Preşedinte, Contrasemnează, 

KOZUK ANDREI IOAN 
SECRETAR GENERAL 

GAFTONE FLOARE 
 


