ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A N R. 177
din 28 august 2012
privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare”
sportivei Corina Căprioriu
Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă;
Analizând proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului
Cluj - “Clujean de onoare” sportivei Corina Căprioriu, 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 administrativteritoriale;
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” sportivei Corina Căprioriu.
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, doamnei Corina Căprioriu, precum şi Instituţiei
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”.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

HOREA UIOREANU

SIMONA GACI

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 13.809/24.08.2012

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind acordarea titlului de
Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare” sportivei Corina Căprioriu

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, având în vedere performanţele deosebite obţinute de judoka clujeană Corina
Căprioriu pe parcursul întregii sale cariere sportive, încununate recent cu obţinerea medaliei de argint
la Jocurile Olimpice de la Londra 2012, la categoria competiţională 57 de kg, considerăm a fi necesar
ca toate aceste realizări, care au adus faimă unei întregi naţiuni, să fie apreciate la adevărata lor
valoare, prin recunoaşterea meritelor, cinstirea şi onorarea lor.
Performanţele sportive la nivel înalt ale acestei judoka au început în anul 2010, prin obţinerea
medaliei de aur la Campionatele Europene de profil, fiind urmate, în anul 2011, de câştigarea a încă
două medalii de bronz la Campionatele Mondiale şi, respectiv, Europene de Judo. Pe lângă toate aceste
rezultate de excepţie, cariera în competiţiile de senioare a Corinei Căprioriu mai cuprinde un număr
impresionant de medalii obţinute în cadrul altor concursuri internaţionale: 9 de aur, 5 de argint şi 10 de
bronz.
În acest context, trebuie amintite meritele deosebite ale sportivei Corinei Căprioriu atât în ceea
ce priveşte menţinerea înaltului prestigiu al şcolii de judo clujene, cât şi cu privire la promovarea
judeţului Cluj, aceasta reprezentând cu succes judeţul nostru în toate competiţiile sportive
internaţionale la care a participat.
Având în vedere argumentele anterior expuse, 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” sportivei Corina Căprioriu.
Înmânarea diplomei de Cetăţean de Onoare al Judeţului – „Clujean de Onoare” sportivei
Corina Căprioriu şi a plachetei realizate în acest sens urmează a avea loc 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

