
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

  H O T Ă R Â R E A   N R. 2 

              din 30 ianuarie 2014 

privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare” 

domnului Ion Mureşan 

 

 

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă; 

Analizând proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al 

judeţului Cluj - “Clujean de onoare” domnului Ion Mureşan, propus de domnul consilier judeţean 

Rareş Rusu; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Ordonanţei Guvernului nr. 53/16.08.2002, privind Statutul-cadru al unităţii 

administrativ-teritoriale;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 89/10.03.2011 privind instituirea titlului de 

Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare”; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 138/28.11.2003 privind aprobarea Statutului 

judeţului Cluj, modificată prin H.C.J. nr. 221/17.11.2005; 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

      Art. 1. Se aprobă acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de 

onoare” domnului Ion Mureşan. 

       Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Serviciul Relaţii Publice. 

            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul 

prevăzut de lege, Serviciului Relaţii Publice, domnului Ion Mureşan, precum şi Prefectului 

Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului 

Cluj şi pe pagina de internet “www.cjcluj.ro”. 

 

 

 

                   Contrasemnează: 

                   PREŞEDINTE,    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 

       HOREA DORIN UIOREANU                                       SIMONA GACI 

 

http://www.cjcluj.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 978/17.01.2014 

 

REFERAT DE APROBARE 

                    a proiectului de hotărâre privind acordarea titlului de 

Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare” domnului Ion Mureşan 

 

 

Judeţul Cluj reprezintă unul dintre judeţele care beneficiază de o viaţă culturală, artistică, 

ştiinţifică şi jurnalistică extrem de intensă şi de bogată în reuşite şi performanţe. Pe parcursul 

timpului, în judeţul nostru au activat şi excelat, în domeniile anterior menţionate, personalităţi 

care au făcut cinste şi au promovat judeţul nostru pe plan naţional sau internaţional, activând 

aidoma unor veritabili ambasadori ai judeţului Cluj. 

Una dintre personalitatile de marca ale urbei noastre este domnul Ion Muresan, considerat 

unul din cei mai buni poeti pe care Romania ii are la ora actuala si care si-a dovedit excelenta de-

a lungul timpului. 

 Poetul si publicistul Ion Muresan s-a nascut la Vultureni la data de 9 ianuarie 1955 in 

judetul Cluj. A absolvit Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj 

(1981). A făcut parte din gruparea revistei Echinox . După absolvire devine membru al 

cenaclului Saeculum din Beclean. Între anii 1981 şi 1988 a fost profesor de istorie în comuna 

Strâmbu. Din 1988 devine redactor la revista Tribuna din Cluj. În prezent este publicist 

comentator la un ziar clujean şi redactor-şef al revistei Verso din Cluj. A debutat cu poezie în 

revista Cutezătorii(1968). În 2005 a fost invitat în Franţa în cadrul programului Les Belles 

Étrangères. 

De-a lungul timpului, a publicat volume de poezii si eseuri. Printre volumele de poezii 

putem cu usurinta sa regasim volumele “Cartea de iarna” publicata in 1981 la Bucuresti in cadrul 

editurii Cartea Romaneasca, “Poemul care nu poate fi inteles” publicat la editura Arhipelag din 

Targu Mures in anul 1993, volumul “Paharul/Glass/Au fond de verre” publicat in anul 2007 la 

Baia Mare de Fundatia Culturala Archeus & Scriptorum precum si volumul “ Cartea Alcool” 

aparuta la Bistrita la editura Charmides in anul 2010. 

 Poetul Ion Muresan ne-a reprezentat cu cinste si in afara granitelor Romaniei. Astfel, 

volumul de poezii “ Le movement sans couer de l’image” a aparut la Berlin in anul2001, 

traducerea in franceza fiind  facuta de catre Dumitru Tepeneag, unul din membrii marcanti ai 

exilului parisian romanesc. 

A publicat si la Viena in anul 2008 volumul de poezii “  Zugang verboten / Acces 

interzis”. 

Din categoria eseuri am putea aminti pe scurt „ Cartea pierduta a urmei” aparuta la 

Bistrita in anul 1998 la editura Aletheia. 

Numele lui apare intr-o serie de antologii dintre care am putea mentiona “ Antologia 

poetilor tineri” aparuta la editura Cartea Romaneasca in 1982, “ Antologia poeziei romane de la 

origini pina azi” aparuta al Pitesti al editura Paralela 45 in anul 1998, in volumul I in “ Poezia 

romana actuala” aparuta la Constanta in anul 1998 la editura Pontica, dar si in “ Antologia 

poeziei generatiei 80” aparuta la Brasov in anul 2002 la editura Aula. 

In afara granitelor tarii il regasim in culegerile antologice “Voor de prijs van mijn 

mond”aparuta in Belgia la editura Centrum in anul 2013 si intr-o numita „Streiflicht – Eine 

Auswahl zeitgenössischer rumänischer Lyrik (81 rumänische Autoren)” Lumina piezișă", 

antologie bilingvă cuprinzând 81 de autori români. 



Uniunea Scriitorilor din Romania i-a acordat doua distinctii importante de-a lungul 

anilor, Premiul de debut in anul 1981 si premiul pentru poezie in anul 1993. 

Domnul Ion Muresan este membru al Uniunii Scriitorilor din Romania si membru 

fondator al Asociatiei Scriitorilor Profesionisti din Romania ( ASPRO) 

 Scriitorul clujean Ion Mureşan este laureatul ediţiei a XXIII-a a Premiului Naţional de 

Poezie Mihai Eminescu cu Opera Omnia pentru anul 2013. Premiul este acordat anual de 

municipiul Botosani, iar câştigătorul este desemnat de un juriu condus de preşedintele Uniunii 

Scriitorilor din România, Nicolae Manolescu. Pentru marele premiu au mai fost nominalizaţi 

scriitorii Mircea Cărtărescu, Liviu Ioan Stoiciu, Lucian Vasiliu, Constantin Abăluţă, Ovidiu 

Geraru şi Vasile Vlad. 

In acest sens, consider necesar si oportun ca aprecierea de care se bucura aceasta 

personalitate a urbei noastre la nivel national si international sa se materializeze prin conferirea 

titlului de Cetatean de Onoare al Judetului-“ Clujean de Onoare”, omului de litere Ion Muresan. 

Înmânarea diplomei de Cetăţean de Onoare al Judeţului – „Clujean de Onoare” domnului 

Ion Muresan şi a însemnelor distinctive ale acestui titlu urmează a se realiza în cadrul unei 

ceremonii publice organizate în acest sens de către Consiliul Judeţean Cluj. 

În conformitate cu prevederile art. 97, alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am întocmit prezentul proiect 

de hotărâre cu sprijinul Secretarului Judeţului Cluj, proiect ce urmează să parcurgă etapele 

prevăzute în Regulamentul de funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj. 

 

 

 

 

    

  Consilier Judetean 

 

Rares Stelian RUSU 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


