ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A N R. 99
din 28 aprilie 2014
privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare”
domnului Nicolae Maniu
Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă;
Analizând proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului
Cluj - “Clujean de onoare” domnului Nicolae Maniu, 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 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” domnului Nicolae Maniu.
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, domnului Nicolae Maniu, Serviciului Relaţii Publice, 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”.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

HOREA-DORIN UIOREANU

SIMONA GACI

ROMÂNIA
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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 Nicolae Maniu
Judeţul Cluj reprezintă unul dintre judeţele care beneficiază de o viaţă culturală, artistică,
ştiinţifică, academică şi sportivă extrem de intensă şi de bogată în reuşite şi performanţe. Pe parcursul
timpului, pe teritoriul acestui judeţ, au activat şi au excelat în domeniile anterior menţionate numeroase
personalităţi care au făcut cinste şi au promovat judeţul nostru atât pe plan naţional cât şi internaţional,
activând aidoma unor veritabili ambasadori ai judeţului Cluj.
În acest context, în plan artistic, se remarcă domnul Nicolae Maniu, pictor de excepţie şi artist
de marcă al Clujului, a cărui creaţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, are o influenţă
decisivă pentru conturarea profilului cultural actual al Clujului.
Nicolae Maniu, cel care a revoluţionat pictura contemporană românească, s-a născut în urmă cu
70 de ani în Turda şi, susţinut de tată, a început să studieze la Cluj Artele Frumoase, mai exact
sculptura. Ulterior a început să practice însă pictura, ajungând în scurtă vreme la o concepţie artistică
proprie a spaţiului pictural pe care păstrat-o pe întreg parcursul carierei sale. Începând cu 1971, a
participat cu lucrări de pictură la numeroase expoziţii de grup regionale şi naţionale,şi, mai apoi,
internaţionale, organizate la Philadelphia, Boston, Moscova, Berlin ş.a.m.d. În anul 1983 s-a stabilit la
Köln (Germania), iar din 1993 trăieşte la Paris (Franţa).
Alături de nenumăratele expoziţii de grup şi personale în oraşe din Germania, Elveţia, Austria,
Olanda, Franţa, începând cu anul 1986 pictorul clujean Nicolae Maniu a participat cu regularitate la
Saloanele tradiţionale din Paris. Lucrările sale au fost prezentate şi îndelung apreciate în diferite galerii
la Târguri Internaţionale de Artă din Basel, Geneva, Roma, Barcelona, Bruxelles, Hamburg, New York
şi Miami. Începând cu anul 1996 lucrările domniei sale sunt expuse în permanenţă de Opera Gallery în
Paris, Londra, Veneţia, Monte Carlo, Geneva, New York, Miami, Singapore, Honk Kong, Seul şi
Dubai.
De-a lungul anilor, pictorul de geniu Nicolae Maniu, un veritabil ambasador cultural al Clujului
şi al României în plan internaţional, a avut statutul de invitat de onoare, ca reprezentant al României, la
Saloanele de Artă Plastică Internaţională organizate în Franţa şi a primit numeroase premii şi distincţii.
Alături de larga apreciere a specialiştilor din domeniu dar şi a publicului larg, aceste premii şi distincţii
reprezintă o dovadă certă a recunoaşterii talentului cu adevărat excepţional al pictorului clujean
Nicolae Maniu: Premiul I şi Medalia de Aur decernate de Federaţia Naţională a Culturii Franceze
(1987), Marele Premiu decernat la Bienala Europeană «Artă şi Comerţ» de sub Înaltul Patronaj al
Ministerului Culturii din Franţa (1996), Medalia de Aur decernată de Comisia superioară de
Recompensă «Merit şi Devotament Francez» (2000), Ordinul «Meritul Cultural» cu grad de ofiţer,
decernat de Preşedinţia României (2004) şi Distincţia «Senior al Cetăţii» acordată de Primăria
Municipiului Cluj-Napoca (2009).
În prezent, tablourile semnate Nicolae Maniu sunt răspândite în toate colţurile lumii, de la
Paris, la Singapore. Lucrările artistului clujean se regăsesc în numeroase colecţii particulare de
prestigiu din diferite ţări ale lumii precum şi în muzee şi colecţii publice precum Muzeul Naţional de
Artă Cluj-Napoca, Muzeul de Artă Contemporană Galaţi, Muzeul „Albrecht Dürer” din Nürenberg
(Germania), Muzeul Internaţional de Artă Fantastică din Château Gruyeres (Elveţia), Societatea
Volkswagen din Wolfsburg (Germania), Societatea de asigurări Manheimer (Germania), Banca
Transilvania, Consorţiul Internaţional de Arhitectură din Alabama (SUA), Societatea Missoni din
Milano (Italia), Societatea Frank Müller (Elveţia) etc.

Pictorul clujean Nicolae Maniu, născut la Turda, în România, aşa cum, de altfel, se recomandă,
oriunde s-ar afla, a fost numit de presa internaţională, nu fără temei, cel mai parizian dintre artiştii
români şi cel mai bine cotat dintre pictorii români.
Având în vedere toate aceste argumente anterior expuse, personalitatea şi opera de geniu,
considerăm a fi oportun ca aprecierea de care această personalitate de excepţie 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”, artistului de renume
internaţional al Clujului, pictorul Nicolae Maniu.
Înmânarea diplomei de Cetăţean de Onoare al Judeţului – „Clujean de Onoare” domnului
Nicolae Maniu 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

