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H O T Ă R Â R E A   N R. 112 

                   din 29 aprilie  2013 

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

domnului Remus Câmpeanu 

 

 

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă; 

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

Cluj - “Clujean de onoare” domnului Remus Câmpeanu, propus de preşedintele Consiliului Judeţean 

Cluj, domnul Horea Uioreanu; 

Ţinând cont de prevederile: 

- 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; 

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

teritoriale;  

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 Remus Câmpeanu. 

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

Consiliului Judeţean Cluj, prin Serviciul Relaţii Publice. 

            Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul 

prevăzut de lege, Serviciului Relaţii Publice, domnului Remus Câmpeanu, 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 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 Remus Câmpeanu 

 

 

 

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

ştiinţifică şi sportivă extrem de intensă şi de bogată în reuşite şi performanţe. Pe parcursul timpului, 

judeţul a dat ţării numeroase personalităţi care au activat şi au 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.  

În acest context, în plan sportiv se remarcă performanţele deosebite înregistrate de-a lungul 

timpului de fostul mare jucător de fotbal al Universităţii Cluj, domnul Remus Câmpeanu, care a activat 

pentru acest club, cu onoare şi dăruire, nu mai puţin de 15 ani, între 1960 şi 1975. În tot acest interval 

de timp, marele fotbalist clujean a bifat aproape 400 de meciuri oficiale în toate competiţiile, (dintre 

care 328 de meciuri în Divizia A, un record absolut al vremii în România), reuşind să marcheze 25 de 

goluri.  

Practic, istoria clubului de fotbal Universitatea Cluj se confundă cu personalitatea acestui mare 

fotbalist clujean, Remus Câmpeanu fiind sportivul care a jucat toată cariera pentru aceeaşi echipă şi, în 

toată această perioadă, doar în prima divizie. Fotbalistul şi-a început activitatea la vârsta de 11 ani, 

evoluând pentru clubul Clujana Cluj. După 10 ani, celebrul antrenor clujean Ştefan Covaci i-a propus 

transferul la "U", echipa-fanion a oraşului.  

Deşi se temea de faptul că nu va prinde lotul marii echipe din acea vreme, Remus Cîmpeanu nu 

a ratat şansa care i s-a ivit. Astfel, visul copilăriei sale s-a transformat în realitate, iar spectacolul a 

devenit grandios: uralele publicului se îmbinau cu farmecul vieţii studenţeşti şi cântecele care îl 

însoţeau în deplasări. În tricoul Universităţii a savurat alături de suflarea studenţească şi tinerească 

strânsă în jurul echipei, victorii memorabile şi momente irepetabile, Remus Câmpeanu devenind în 

ziua de astăzi o adevărată legendă vie a clubului. Cea mai mare realizare ca fotbalist a acestui clujean 

de excepţie a fost, fără dubiu, câştigarea Cupei României în anul 1965, după ce echipa clujeană a reuşit 

să se impună cu scorul de 2-1 în dauna echipei Dinamo Piteşti, unul dintre goluri fiind înscris chiar de 

către Remus Câmpeanu. De altfel, aceasta reprezintă cea mai mare performanţă din istoria de mai bine 

de nouă decenii a clubului Universitatea Cluj. 

Devotamentul lui Remus Câmpeanu faţă de echipa sa de suflet l-a determinat să nu stea departe 

nici măcar o clipă după renunţarea la cariera fotbalistică, acesta implicându-se imediat în conducerea 

Universităţii. Astfel, în anul 1975 fostul mare fotbalist al „Şepcilor Roşii” a devenit preşedinte al 

clubului, funcţie pe care a păstrat-o până la Revoluţie. Ulterior, din anul 2008 a fost cooptat din nou în 

managementul clubului, oferindu-i-se funcţia de preşedinte onorific.  

Remus Câmpeanu este o personalitate apreciată şi iubită de cetăţenii clujeni atât datorită 

talentului deosebit şi a meritelor sale sportive cât şi datorită devotamentului pentru oraşul său natal. 

Spre deosebire de alţi membri valoroşi ai formaţiei sportive clujene, el nu s-a lăsat ademenit de mirajul 

echipelor mari ale capitalei. Remus Câmpeanu a ales cu sufletul, ignorând tentaţiile şi presiunile 

conducerilor echipelor de fotbal mult mai influente, fapt ce i-a atras simpatia şi aprecierea clujenilor.   

În acest sens, considerăm a fi oportun ca aprecierea de care această personalitate a sportului 

românesc trebuie să se bucure din partea autorităţilor administraţiei publice judeţene şi a comunităţii 



întregului judeţ să se materializeze prin conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului – 

„Clujean de Onoare” fostului mare fotbalist Remus Câmpeanu.  

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

Remus Câmpeanu 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, 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 UIOREANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


