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H O T Ă R Â R E A   N R. 125 

           din 20 aprilie 2011 

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

 

 

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă; 

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

Cluj - “Clujean de onoare”, propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe; 

Ţinând cont de prevederile: 

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

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

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

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

 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. 215/200, 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 acordă titlul de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare”, 

domnilor Constantinescu Victor-Romulus, Rus Ioan, Şerban Graţian-Ioan şi Nicoară Marius-Petre. 

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

Consiliului Judeţean Cluj, prin Serviciul Relaţii Publice şi Direcţia Generală Buget, Finanţe, Resurse 

Umane. 

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

prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget, Finanţe, Resurse Umane; Serviciului Relaţii Publice, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj precum şi persoanelor nominalizate la art.1, 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, 

 

              ALIN TIŞE                                                       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” 

 

 

 

Având în vedere meritele deosebite şi implicarea în dezvoltarea şi modernizarea judeţului Cluj, 

supunem aprobării Consiliului Judeţean Cluj propunerea de acordare a titlului 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. 

Preşedinţilor Consiliului Judeţean Cluj din anul 1992 şi până în prezent 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 pofida 

numeroaselor încercări la care au fost supuşi şi a tuturor impedimentelor care au caracterizat această 

perioadă, toţi cei patru preşedinţi ai Consiliului Judeţean Cluj şi-au dus la îndeplinire mandatul 

încredinţat de cetăţenii judeţului precum şi misiunea asumată în acest sens, reuşind să apere şi să 

promoveze cât mai bine interesele judeţului şi ale instituţiei pe care au condus-o şi au dezvoltat-o în 

mod continuu, contribuind la atingerea obiectivelor de dezvoltare economică şi socială ale judeţului şi, 

totodată, făcând paşi concreţi în demersul de conformare la normele şi standardele comunitare impuse 

de aderarea la Uniunea Europeană.  

De asemenea, un merit deosebit care le aparţine foştilor preşedinţi ai Consiliului Judeţean Cluj 

îl reprezintă capacitatea demonstrată de a întruni consensul în cadrul deliberativului judeţean şi de a 

depăşi barierele şi influenţele impuse de apartenenţa la un anumit partid politic, aspect relevat inclusiv 

de numărul foarte mare al hotărârilor de consiliu judeţean care au fost adoptate cu unanimitatea sau 

majoritatea covârşitoare a voturilor consilierilor judeţeni. În acest fel, liderii administraţiei judeţene şi-

au demonstrat capacitatea de a se plasa deasupra intereselor limitate ale unui partid sau alianţe politice 

şi de a sluji cu devotament şi bună credinţă interesul general al comunităţii judeţului Cluj. 

Totodată, preşedinţii Consiliului Judeţean Cluj au reuşit ca în luarea deciziilor să adopte şi să 

implementeze o serie de măsuri care au contribuit semnificativ la instaurarea unui climat de bună 

înţelegere şi la aprofundarea integrării diferitelor minorităţi etnice în viaţa comunităţii, transformând 

caracterul multietnic şi multicultural al judeţului Cluj într-un atu, acesta devenind astfel un model de 

bune practici în domeniu. 

Astfel, pentru activitatea laborioasă şi implicarea în viaţa publică şi dezvoltarea judeţului în 

decursul mandatelor de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, pentru calităţile manageriale deosebite 

demonstrate în repetate rânduri şi puse în slujba interesului public precum şi pentru promovarea unor 

idei inovatoare în asigurarea dezvoltării judeţului Cluj, am întocmit prezentul referat în vederea 

acordării titlului de  Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare”. Având în vedere 

meritele deosebite ale acestor personalităţi în dezvoltarea şi promovarea în multiple planuri a judeţului 

Cluj, considerăm că se impune cu necesitate ca acestea să fie apreciate la adevărata lor valoare, prin 

recunoaşterea meritelor, cinstirea şi onorarea lor. 



Înmânarea diplomei de Cetăţean de Onoare al Judeţului – „Clujean de Onoare”  şi a plachetei 

realizate în acest sens urmează a se realiza în cadrul unor ceremonii publice organizate de către 

Consiliul Judeţean Cluj 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 cu sprijinul Secretarului Judeţului Cluj, prin Serviciul Relaţii Publice, persoana de contact 

fiind domnul Iuga Alin-Ciprian, şef serviciu. 

Faţă de cele de mai sus, am întocmit un proiect de hotărâre ce urmează să parcurgă etapele 

prevăzute în Regulamentul de funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

ALIN TIŞE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


