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Hotărârea nr. 146 

PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
BISTRIŢA”, PREACUCERNICULUI PĂRINTE VIOREL BACIU 

 
Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 iulie 2009  
Având în vedere: 
adresa nr. 395/07.07.2009 înregistrată la Primăria Bistriţa cu numărul 41064/ 07.07.2009 a 
Protopopiatul Ortodox Român Bistriţa 
expunerea de motive nr. 41073/07.07.2009 a Primarului municipiului Bistriţa, Ovidiu Teodor 
Creţu, privind propunerea de acordare a titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” 
preacucernicului părinte Viorel Baciu 
raportul nr. 41080/ 07.07.2009 al Serviciului Comunicare, Relaţii publice 
raportul favorabil nr. 41073/ 13.07.2009 al Comisiei juridice şi administraţie publice locale 
raportul favorabil nr. 41073/ 13.07.2009 al Comisiei economice 
raportul favorabil nr. 41073/ 13.07.2009 al Comisiei pentru dezvoltare urbană 
în conformitate cu: 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 15/26.02.2009 privind 
aprobarea Statutului municipiului Bistriţa 
Anexa la Statut 
Regulamentul de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare” al 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”, 
preacucernicului părinte Viorel Baciu, pentru meritele deosebite şi contribuţia adusă la educaţia 
prin credinţă şi pentru credinţa creştină a cetăţenilor municipiului Bistriţa; 
 ART.2. - Însemnele care atestă calitatea de Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa se 
înmânează în cadru festiv, în data de 17.07.2009, în Sala de festivităţi a Consiliului Local al 
municipiului Bistriţa, cu prilejul deschiderii manifestărilor „Zilele municipiului Bistriţa”. 
 ART.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
municipiului Bistriţa, Ovidiu Teodor Cretu. 
 ART.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliului local al municipiului Bistriţa, în 
şedinţă extraordinară, cu respectarea art. 45 alin (1) şi alin.(5) din Legea nr. 215 / 2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi „pentru” şi o 
abţinere din 18 consilieri prezenţi. 



 ART.5. – Compartimentul pregătire documente va comunica prezenta hotărâre: 
 - domnului părinte protopop Baciu Viorel, cu domiciliul în Bistriţa; 
 - Protopopiatului Ortodox Român din Bistriţa; 
 - Direcţiei Tehnologia Informaţiei, Comunicare; 
 - Primarului municipiului Bistriţa;  
 - Instituţiei Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 

Adoptată la data de: 14/07/2009. 
 


