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H O T Ă R Â R E A   N R. 1 

                  din 30 ianuarie  2014 

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

domnilor Gheorghe Giurgiu, Argentin Todea şi Gheorghe Trif 

 

 

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă; 

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

Cluj - “Clujean de onoare” domnilor Gheorghe Giurgiu, Argentin Todea şi Gheorghe Trif, propus de 

preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea-Dorin 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” domnilor Gheorghe Giurgiu, Argentin Todea şi Gheorghe Trif. 

        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, domnilor Gheorghe Giurgiu, Argentin Todea şi Gheorghe 

Trif, 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/
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind acordarea titlului de 

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

domnilor Gheorghe Giurgiu, Argentin Todea şi Gheorghe Trif 

 

 

 

Clujul reprezintă unul dintre judeţele care găzduiesc oameni de valoare, personalităţi care au 

excelat şi au îmbogăţit viaţa culturală, artistică, ştiinţifică şi sportivă prin performanţele lor. Există însă 

şi o categorie de oameni de excepţie care, prin înaltul nivel de conştiinţă civică şi prin calităţile cu 

adevărat remarcabile dovedite în situaţii de criză au adus beneficii majore judeţului Cluj şi întregii 

Românii. Prin actele lor de bravură, recunoscute atât pe plan naţional cât şi internaţional, aceştia au 

reuşit să cinstească cu adevărat statutul de moţ, de român şi de OM.  

Printre aceste personalităţi se numără şi cei trei săteni din comuna Horea, judeţul Alba: 

Gheorghe Giurgiu, Argentin Todea şi Gheorghe Trif, cei care au devenit adevărate repere morale 

pentru întreaga Românie după ce au reuşit să realizeze ceea ce la un moment dat părea a fi aproape 

imposibil: să îi găsească într-un timp record şi să îi ajute pe supravieţuitorii gravului accident aviatic 

care a avut loc în data de 20 ianuarie 2014, în popasul Ursoaia din Munţii Apuseni, contribuind 

esenţial la salvarea vieţii acestora. În urma tragediei aviatice, pilotul Adrian Iovan şi studenta Aurelia 

Ion şi-au pierdut viaţa, iar copilotul Răzvan Petrescu şi medicii Radu Zamfir, Cătălin Pivniceru, 

Valentin Calu şi Sorin Ianceu au suferit numeroase răni.  

Dând dovadă de iniţiativă şi reuşind să valorifice la maxim puţinele informaţii şi indicii de care 

dispuneau, Argentin Todea, Gheorghe Giurgiu şi Gheorghe Trif au fost primii care au ajuns la locul 

accidentului aviatic şi le-au acordat un ajutor extrem de preţios supraviețuitorilor. Sătenii din comuna 

Horea au reuşit o performanţă cu adevărat excepţională, reuşind să ajungă la locul accidentului în doar 

90 de minute, după ce au parcurs pe jos aproximativ trei kilometri în condiţii extrem de vitrege, 

noaptea, prin pădurea deasă, înfruntând ceaţa densă, ploaia rece ca gheaţa şi zăpada care în multe 

locuri ajungea până la brâu. Odată ajunși la locul accidentului, cei trei salvatori le-au oferit propriile 

haine victimelor care se aflau la un pas de şoc hipotermic, după care i-au transportat cu tărgi 

improvizate, până la drumul unde se aflau mașinile de teren ale localnicilor şi ale SMURD-ului. 

Solidaritatea, omenia şi spiritul de sacrificiu al celor trei săteni din Munţii Apuseni i-au 

determinat să-şi îndeplinească cu succes nobila misiune de a-şi servi semenii atunci când aceştia au 

avut nevoie disperată de ajutor. Contribuţia fundamentală şi decisivă pe care aceştia şi-au adus-o la 

salvarea a cinci vieţi constituie un exemplu de virtute şi devotament pentru întreaga umanitate. De 

aceea, se cuvine recunoaşterea şi cinstirea meritelor celor trei săteni, precum şi întreaga admiraţie  

pentru virtuţile de cel mai înalt rang pe care le poartă în suflet: bravură, nobleţe, înţelepciune şi 

patriotism. Astfel, apreciem a fi pentru autorităţi o datorie de onoare aceea de a cinsti şi a răsplăti 

aceste merite aşa cum se cuvine. 

În acest sens, considerăm a fi oportun ca aprecierea de care aceşti veritabili eroi ai României 

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” domnilor Gheorghe Giurgiu, Argentin Todea şi Gheorghe Trif. 



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

Gheorghe Giurgiu, Argentin Todea şi Gheorghe Trif  şi a însemnelor distinctive realizate în acest sens 

urmează a avea loc în cadrul unei ceremonii publice organizate 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-DORIN UIOREANU 

 

 

 

 

 

 

 

 


