ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD
MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL

Hotărârea nr. 195
HOTĂRÂRE
privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa”,
domnului Mugur Saranciuc
Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.10.2007;
pentru meritele deosebite, contribuţia importantă adusă în domeniul sportului, rezultatele
obţinute la competiţiile interne şi internaţionale, precum şi pentru rolul de excelent ambasador a
sportului bistriţean,
având în vedere:
Expunerea de motive nr. 71.371/12.10.2007 a domnului Moldovan Vasile -Adrian, consilier local
al municipiului Bistriţa;
Raportul nr. 71.370/12.10.2007 al Serviciului turism, sport, tineret, învăţământ, cultură şi al
Cabinetului Primarului municipiului Bistriţa;
Raportul favorabil nr. 71.370/29.10.2007 al Comisiei de comunicare, integrare europeană şi
relaţii externe;
Raportul favorabil nr. 71.370/30.10.2007 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, cu modificările ulterioare;
în temeiul art. 36, alin. 8 art. 45, alin. 1 şi alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. - Se conferă titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa”, domnului
Mugur Saranciuc, pentru promovarea imaginii municipiului Bistriţa în ţară şi în străinătate, prin
prodigioasa activitate sportivă, în calitate antrenor.
ART.2. - Însemnele care atestă calitatea de Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa
vor fi înmânate în cadru festiv, cu ocazia decernării Premiilor municipiului Bistriţa, pe anul 2007.
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 cu un număr de
14 voturi „pentru” şi două abţineri din 16 consilieri prezenţi.

ART.5. – Compartimentul pregătire documente va comunica prezenta hotărâre:
- Domnului Mugur Saranciuc, cu domiciliul în municipiul Bistriţa;
- Serviciului turism, sport, tineret, învăţământ, cultură;
- Instituţiei Prefectului - judeţului Bistriţa-Năsăud.
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