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Hotărârea nr. 158 
HOTĂRÂRE Nr. 158 din 24.11.2005  

EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA  
DOMENIU: titluri, recompense, recunoaştere drepturi privind conferirea titlului de "Cetăţean de 

onoare al municipiului Bistrita", domnului Niculae Gheran  
 

H O T Ă R Â R E 
privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa”,  

domnului Niculae Gheran 
 
Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.11.2005; 
în semn de apreciere a muncii de peste patru decenii depuse pentru finalizarea celor 23 de 
volume reprezentând realizarea Ediţiei critice integrale dedicate operei marelui romancier Liviu 
Rebreanu, expresie singulară în cultura română în slujba valorificării capodoperei marelui 
scriitor ardelean; 
având în vedere: 
Expunerea de motive nr. 27.753/23.11.2005 a Primarului municipiului Bistriţa; 
Raportul nr. 27.753/23.11.2005 al Primarului municipiului Bistriţa privind acordarea titlului de 
„Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa”, domnului Niculae Gheran; 
Avizul favorabil nr. 27.753/23.11.2005 al Comisiei de comunicare, integrare europeană şi relaţii 
externe; 
Avizul favorabil nr. 27.753/23.11.2005 al Comisiei pentru sănătate, învăţământ, cultură, culte, 
sport, turism, tineret; 
în conformitate cu:  
prevederile Cap. VII al Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 68/30.06.1994 privind 
aprobarea Statutului municipiului Bistriţa, modificat prin Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Bistriţa nr. 51/28.06.1999; 
în temeiul dispoziţiilor art. 38, alin.(2) lit. „v” şi art. 46 alin. 1 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 ART.1. – Se conferă titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa”, domnului 
Niculae Gheran. 
 ART.2. – Primarul municipiului Bistriţa va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  



 ART.3. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa, în 
sedinţă ordinară, cu respectarea art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, respectiv cu un număr 
de 20 voturi „pentru” şi o abţinere, din 21 consilieri prezenţi. 
 ART.4. - Compartimentul pregătire documente va comunica prezenta hotărâre: 
 - Domnului Niculae Gheran, cu domiciliul în municipiul Bucureşti; 
 - Direcţiei Comunicare şi Integrare Europeană; 
 - Instituţiei Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 
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