
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

H O T Ă R Â R E A   N R. 302 

             din 30 septembrie  2013 

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

mortem, domnului Petru Poantă 

 

 

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă; 

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

Cluj - “Clujean de onoare” post mortem, domnului Petru Poantă, propus de preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, domnul Horea 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” post mortem domnului Petru Poantă. 

       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, văduvei domnului Petru Poantă, Irina Petraş, 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”, post-mortem, domnului Petru Poantă 

 

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 asemenea unor 

veritabili ambasadori ai judeţului Cluj.  

Una dintre personalităţile de marcă ale culturii clujene a fost marele scriitor, critic literar, 

publicist şi eseist Petru Poantă, considerat unul dintre marii specialişti în opera lui George Coşbuc. 

Fiind una dintre cele mai respectate voci ale Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj, Petru 

Poantă a editat, în 2011, împreună cu Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud, o ediţie de lux a operei lui 

George Coşbuc, în trei volume. 

Numărul 7 a avut o influenţă decisivă asupra destinului său: s-a născut în 7 aprilie 1947 şi s-a 

stins din viaţă tot într-o zi de 7, în luna septembrie 2013. Petru Poantă s-a născut în localitatea Cerişor, 

judeţul Hunedoara însă aproape întreaga carieră şi-a desfăşurat-o la Cluj. A absolvit Facultatea de 

Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj (1970). Debutul a avut loc în anul 1968, în revista pe 

care el însuşi a fondat-o, Echinox. Contribuţia domniei sale la viaţa culturală clujeană a fost completată 

de activitatea extrem de intensă şi de fructuoasă pe care a derulat-o în calitate de redactor al revistei 

Steaua şi director al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Cluj.  

Petru Poantă a lăsat posterităţii o operă extrem de vastă, fiind autorul a numeroase volume 

publicate între anii 1973 şi 2013, dintre care amintim: Modalităţi lirice contemporane, 1973; Poezia 

lui George Coşbuc, 1976; Radiografii I, 1978; Radiografii II, 1983; Scriitori contemporani, 1994; 

Cercul literar de la Sibiu, 1997; 2006; Dicţionar de poeţi, 1999, 2000; Efectul Echinox sau despre 

echilibru, 2003; Opera lui George Coşbuc, 2004; Clujul meu. Oameni şi locuri, 2006; Clujul meu. Anii 

şaptezeci, 2007; Clujul meu. Radiografii, 2011. A fost coautor la Scriitori Români, 1978; Dicţionarul 

Scriitorilor Români, 4 vol., 1995-2001; Dicţionarul General al Literaturii Române, 2004-2005. Ultima 

sa carte este dedicată oraşului care l-a adoptat în vremea studenţiei: Clujul interbelic. Anatomia unui 

miracol, care e încă pe drumul apariţiei, sub tipar. 

Meritele literare ale lui Petru Poantă au fost recunoscute prin decernarea Premiului Uniunii 

Scriitorilor din România, în anul 2003, şi a Premiului „Nicolae Drăganu” al Filialei Cluj a Uniunii 

Scriitorilor, în 2006. 

Petru Poantă s-a stins din viaţă la vârsta de 66 de ani, la Cluj, după o îndelungată luptă cu o 

boală necruţătoare. În mentalul colectiv, Petru Poantă rămâne drept o persoană bonomă, plină de 

energie și umor, calităţi care i-au adus aprecierea semenilor. Analizând retrospectiv întreaga sa carieră 

şi operă literară, domnul Petru Poantă reprezintă o personalitate marcantă a literaturii şi a criticii 

literare româneşti în general, şi a celor clujene în special. 

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

a jurnalismului românesc şi clujean 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”, post mortem, scriitorului şi criticului literar Petru Poantă.  

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

domnului Petru Poantă, doamna Irina Petraş, 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-DORIN UIOREANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


