ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A N R. 215
din 27 septembrie 2012
privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare” postmortem domnului Raoul Şorban
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 Raoul Şorban, 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 administrativteritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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”.
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 Raoul Şorban.
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 Eva Şorban, 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. 14320/04.09.2012

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare
al judeţului Cluj - “Clujean de onoare” post-mortem domnului Raoul Şorban

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 celebrarea în cursul lunii septembrie 2012 a 100 de ani de la
naşterea marelui critic de artă, pictor, scriitor, eseist şi academician Raoul Şorban, un clujean care, prin
îndelungata şi vasta sa carieră, dar şi prin faptele de eroism personal, a reuşit să-şi pună amprenta
asupra vieţii culturale, politice şi civice din perioada celui de-al doilea Război Mondial, considerăm că
se impune cu necesitate ca toate aceste realizări să fie apreciate la adevărata lor valoare.
Intelectualul Raoul Şerban reprezintă una dintre cele mai mari personalităţi pe care judeţul Cluj
le-a oferit atât ţării noastre cât şi comunităţii internaţionale. În plan intern acesta a desfăşurat o
activitate prodigioasă. Între anii 1935-1943 a vernisat o serie întreagă de expoziţii de pictură la diferite
saloane de artă din ţară iar în anul 1938 a devenit asistent la disciplina istoria artei la Universitatea din
Cluj. După dictatul de la Viena, când Transilvania de Nord a fost anexată de Ungaria, Raoul Şorban a
decis să rămână la Cluj și a fondat „Editura Românească din Ardealul de Nord”, unica editură care a
reușit să funcționeze în acea perioadă în regiune. Între timp, a scris o serie de articole pentru ziarul
în limba română „Tribuna Ardealului”, îndeplinind calitatea de secretar de redacție. Între anii 1946 și
1948 a condus Conservatorul de la Cluj și, începând cu anul 1948, Institutul de Artă de la Cluj (până în
1949). Din păcate însă, regimul comunist l-a îndepărtat din funcții. În anul 1952 Securitatea l-a arestat
și deținut până în 1955 fără nici un fel de proces. Ulterior, în anul 1956 i s-a permis din nou accesul în
mediul academic. A fost readmis ca profesor la Universitatea București (1965) și Institutul de
Artă Nicolae Grigorescu din București (1968).
În ceea ce priveşte activitatea acestei remarcabile personalităţi în plan extern, după Dictatul de
la Viena, Raoul Şorban a jucat un rol extrem de activ în salvarea a câteva mii de evrei persecutaţi de
trupele germano-hortyste de ocupaţie şi ameninţaţi cu deportarea în lagărele de exterminare naziste.
Faptele umanitare ale distinsei personalităţi Raoul Şorban au fost confirmate şi de Institutul Memorial
Yad Vashem din Ierusalim care l-a onorat cu titlul de „Drept între Popoare”, titlu acordat de statul
evreu celor care, fără a fi evrei, au contribuit, din pură omenie, la salvarea evreilor în timpul
Holocaustului. Prin astfel de fapte, clujeanul Raoul Şorban a demonstrat autorităţilor din acele vremuri
posibilitatea, dar şi necesitatea convieţuirii românilor în deplină armonie cu alte naţionalităţi, într-un
mediu multietnic şi multicultural bazat pe principiile respectului reciproc.
Tot o dovadă a respectului şi a preţuirii de care s-a bucurat şi se bucură Raoul Şorban şi a
implicării civice deosebite a acestui distins intelectual o reprezintă şi titlurile de „Cetăţean de onoare”

care i-au fost conferite în anul 1991 din partea Ierusalimului şi în anul 2002 din partea municipiului
Dej, localitatea în care, de altfel, s-a născut.
În acest context, considerăm a fi oportun ca aprecierea de care această personalitate a vieţii
intelectuale româneşti 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 domnului Raoul Şorban.
Conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului – „Clujean de Onoare” post-mortem
domnului Raoul Şorban şi înmânarea plachetei realizate în acest sens urmează a se face în cadrul unei
ceremonii publice organizate în acest sens de către Consiliul Judeţean Cluj şi la care urmează a fi
invitată să participe doamna Eva Şorban, văduva marii personalităţi Raoul Şorban.
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

