
R O M Â N I A  
JUDET�UL MURES�          
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES� 
 
 
 

H O T A� R Â R E A   nr. 220 
din 28 mai 2009 

 
privind acordarea titlului de “Ceta�t�ean de Onoare al municipiului Tîrgu-Mures�” s�i  a 
distinct�iei „ProUrbe”, pentru unele personalita�t�i cu ocazia “Zilelor tîrgumures�ene”,  

edit�ia a XIII-a, 2009 
 
 

Consiliul local municipal Tîrgu Mures�, întrunit în s�edint�a� ordinara� de lucru, 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrat�ia publica� 
locala�, republicata�, 

Va�zând Expunerea de motive nr. 506/P/18.05. 2009, prezentata� de ca�tre Serviciul 
relat�ii publice interne s�i internat�ionale, privind acordarea titlului de “Ceta�t�ean de Onoare al 
municipiului Tîrgu Mures�”, respectiv a distinct�iei „ProUrbe”, pentru personalita�t�i cu merite 
deosebite, cu ocazia “Zilelor Tîrgumures�ene”, edit�ia a XIII-a, 2009, 

Având în vedere Hota�rârea Consiliului local municipal nr. 28/29.05.1997, 
În temeiul dispozit�iilor art. 36, alin. (1) s�i (9), art. 45, alin. (1) s�i art. 115, alin. (1), 

lit. „b”din Legea nr. 215/2001 privind administrat�ia publica� locala�, republicata�, 
 

H o t a� r a� s� t e : 
 
Art. 1. Se aproba� acordarea titlului de “Ceta�t�ean de Onoare al municipiului Tîrgu 

Mures�”, cu ocazia manifesta�rii “Zilele Tîrgumures�ene”, edit�ia a XIII-a 2009, urma�toarelor 
personalita�t�i:  

- Laza�r La�dariu    – publicist, scriitor;  
- Hunyadi László   – sculptor. 
Art. 2. Se aproba� acordarea distinct�iei “ProUrbe”, cu ocazia manifesta�rii “Zilele 

Tîrgumures�ene”, edit�ia a XIII-a 2009, urma�toarelor personalita�t�i:  
- prof. univ. dr. ing. Liviu Masalar – s�eful catedrei „Sisteme mecanice s�i 

metrologie” Univ. din Liége – (Belgia);  
- Jozsa Katalin – directoarea Ca�minului de tineret din Kecskemet (Ungaria);  
- dr. Szabó Béla – Consul principal al Consulatului maghiar din Miercurea 

Ciuc;  
- ing. László F. Zala – inginer, Statele Unite ale Americii. 
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hota�râri se însa�rcineaza� 

Serviciul Relat�ii Publice Interne s�i Internat�ionale din cadrul Direct�iei Comunicare, 
Programe cu finant�are europeana�, Resurse Umane. 
 
 

          Pres�edinte de s�edint�a� 
                                                                     dr. ing. Kolozsvári Zoltán Csaba 
 
             Contrasemneaza�                        

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures� 
              Maria Cioban  


