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  H O T Ă R Â R E A   N R. 355 

                   din 27 noiembrie  2013 

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

Alin Păunel Tişe 

 

 

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă; 

Analizând proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - 

“Clujean de onoare” domnului Alin Păunel Tişe, propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, 

domnul Horea Dorin Uioreanu; 

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 Alin Păunel Tişe. 

       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 Alin Păunel Tişe, 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 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind acordarea titlului de 

 Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare” domnului Alin Păunel Tişe 

 

 

 

Prin Hotărârea nr. 89/10.03.2011 Consiliul Judeţean Cluj a aprobat instituirea titlului de Cetăţean 

de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare”, titlu ce se conferă persoanelor fizice române sau 

străine cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural - artistic, ştiinţific etc. precum şi 

altor persoane importante şi reprezentative pentru judeţ în ceea ce priveşte cunoaşterea, promovarea şi 

susţinerea pe plan judeţean, naţional şi internaţional a intereselor judeţului Cluj. 

În acest context, având în vedere meritele deosebite şi implicarea în dezvoltarea şi modernizarea 

judeţului Cluj, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 125 din 20.04.2011 a fost acordat titlul de 

Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare” domnilor Constantinescu Victor-Romulus, 

Rus Ioan, Şerban Graţian-Ioan şi Nicoară Marius-Petre, preşedinţi ai Consiliului Judeţean Cluj în 

perioada 1992-2008. Potrivit referatului de aprobare al hotărârii anterior menţionate, preşedinţilor 

Consiliului Judeţean Cluj le-a revenit misiunea de a promova şi apăra interesele judeţului Cluj şi ale 

locuitorilor pe care i-au reprezentat într-o perioadă caracterizată de reaşezarea întregului sistem 

economico-social după noi reguli specifice economiei de piaţă dar şi de modificări fundamentale ale 

sistemului administrativ românesc, ale locului şi rolului tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice în 

cadrul administraţiei publice.  

În ceea ce priveşte înmânarea însemnelor distinctive ale titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului 

– „Clujean de Onoare”, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 125 din 20.04.2011 acest fapt 

urma să se realizeze în cadrul unei ceremonii publice organizate de către Consiliul Judeţean Cluj. Având 

în vedere aceste aspecte, apreciem oportun ca titlul de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de 

onoare” să fie atribuit tuturor preşedinţilor Consiliului Judeţean Cluj din perioada 1992 – 2012, sens în 

care propunem acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare” domnului 

Alin Păunel Tişe, preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj între anii 2008 - 2012. În acest context, 

înmânarea însemnelor distinctive ale acestui titlu urmează a avea loc în cadrul unei ceremonii special 

organizate şi la care vor fi invitaţii să participe toţi foştii preşedinţi ai Consiliului Judeţean Cluj din 

perioada 1992 – 2012. 

În acest sens, 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 privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare” 

domnului Alin Păunel Tişe, cu sprijinul Secretarului Judeţului Cluj, prin Serviciul Relaţii Publice, 

persoana de contact fiind domnul Alin-Ciprian Iuga, şef serviciu, proiect ce urmează să parcurgă etapele 

prevăzute în Regulamentul de funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

HOREA DORIN UIOREANU 

 

 


