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PROIECT DE HOTAIURE
privind acordarea Titlului de
„CET/ŠTEAN DE ONOARE AL JUDETUL UI 124,,ST'
domnului Adrian ARDELEANU

Consiliul Judetean Iasi intrunit in sedintš ordinarš, in exercitarea
atributiilor sale;
Avdnd in vedere referatul de aprobare formulat de cštre consilier judetean
Adrian Acostoaiei, consilier judetean din partea Partidului Miscarea Populard in
2022;
Consiliul Judetean Iasi, inregistrat sub nr. prp 7. c»
AvAnd in vedere raportul de specialitate nr. 6,71 #7.62;20a7 emis de
cštre Serviciul Comunicare, Relatii Publice, Relatii Intemationale si Protocol;
Avand in vedere Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr. 37/22.01.2020
privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea criteriilor si procedurilor de
acordare a Titlului de „Cetiitean de onoare al Judetului la#", art. 104, alin. (1)
lit. e) si p), art. 173 si art 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile completšrile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativš pentru elaborarea actelor normative, republicatš, cu modificarile si
completšrile ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificšrile si completdrile ulterioare;
HOTARIkSTE:
Art. 1 Se acordš Titlul de „Cetatean de onoare al Judetului lafi"
domnului Adrian ARDELEANU.
Art. 2 Decemarea Titlului de „Ceteitean de onoare al Judetului lassi"
domnului Adrian ARDELEANU se va face de cštre Presedintele Consiliului
Judetean Iasi in cadrul unei ceremonii festive organizate de Consiliului Judetean
Iasi in acest sens.
Art. 3 Prevederile prezentei Hotšrari vor fi duse la indeplinire de
Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Directia Juridicš., Serviciul Comunicare,

Relatii Internationale, Relatii Publice Protocol, Directia Tehnicd Investitii —
Serviciul Logistic din cadrul Consiliului Judetean Iasi.
Art. 4 Prezenta Hotdrdre va fi inaintatd in copie, cdtre:
a) Institutia Prefectului Judetului Iasi;
b) Directia Juridick
c) Serviciul Comunicare, Relatii Publice, Relatii Internationale
Protocol;
d) Directia Tehnicd si Investitii — Serviciul Logistic.
Art. 5 Aducerea la cunostinta pubficš. a prevederilor prezentei Hotatdri va
fi asiguratd de cdtre compartimentele din cadrul Consiliului Judetean cu
atributii in acest sens.
Datš astšzi:

2022

VIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL
JUDETULUI,
Licrimioara VE CADASCXL S

DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI
Am luat cunosti d acest inscris oficial
imi asum respon
atasupra legalitatil

iNTOCMIT,
INITIATOR
Consilier judetean
Adrian ACOSTOAIEI

Sustine proiectul de hotArdre:
consilier judetean Adrian ACOSTOAIEI
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Nr. 69913/0- 02_ 2022_

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotšrfire privind acordarea titlului de
„Cetštean de onoare al Judetului Iaqi"
domnului Adrian Ardeleanu
Am urmdrit cu mare interes activitatea domnului Ardeleanu, atat in calitate de
consilier judetean cat si ca locuitor al Iasului si consider ca indeplineste pe deplin
conditiile impuse de art. 3, lit. a, b si c, din Regulamentul pentru stabilirea criteriilor
procedurilor de acordare a titlului de „Cetštean de onoare al Judetului Iasi" dupš cum
urmeazd:
a) unor personalitšti a cšror activitate a fost si este recunoscuta de institutii
academice, de jurii nationale si internationale si au desfasurat o activitate
profesionalš apreciatš in domenii precum: stiinta, invdtšmant, sanštate, culturš,
artš, sport, silvicultura, agriculturš, religie, culte, economie etc. si care, prin
activitatea lor au contribuit la realizarea unor legšturi stiintifice, culturale sau
economice, cu efecte pozitive pentru Judetul
b) unor personalitšti din administratia publicš judeteanš
c) celor care, prin activitatea lor cotidiand, creeazd in tara sau in stršinštate o
si Romaniei, avand ca rezultate realizarea unor
imagine deosebitš Judetului
puternice legšturi economico-sociale sau de altš naturš, in beneficiul
cetštenilor comunitštii respective
Numele profesorului Adrian Ardeleanu se leaga de continuarea si dezvoltarea
fard precedent a unor evenimente importante precum Targul national de ceramicš
traditionalš „CUCUTENI-5000", Festivalul folcloric „Datini si obiceiuri de iamš",
Festivalul folcloric „Trandafir de la Moldova", Expozitia-concurs „Sšrbštoarea

Martisorului", Festivalul-concurs „Din batrani, din oameni buni" sau Seria de
intalniri culturale „Sezatori la noi in sat". Ele au atins apogeul in ultimii ani, perioadš,
in care manager al Centrului Judetean pentru Conservarea §i Promovarea Culturii
Traditionale Ia§i a fost prof. Adrian Ardeleanu.
Aceste evenimente de traditie au fost puncte de atractie pentru artisti din
Romania, Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Polonia, Armenia, Georgia,
Italia etc. Manifestarile culturale mentionate au pus accentul pe intšrirea relatiei cu
romanii din zonele geografice amintite, devenind o expresie elocventa a afirmarii
traditiilor populare romane§ti. Totodatš, prin numšrul si zona de unde provin
aceste manifestari se inscriu cu brio in circuitul festivalurilor europene, contribuind
inclusiv la dezvoltarea turismului local si imbunatštind considerabil imaginea
judetului nostru.
Pentru contributiile sale importante la dezvoltarea relatiilor culturale, in zona
de folclor si pastrarea traditiilor, in anul 2006 domnul Ardeleanu a primit distinctia de
Cetštean de Onoare al orasului Villereal din Franta.
Mentionez ca prof. Adrian Ardeleanu a condus cu succes timp de multi ani
activitatea Centrului, avand o colaborare excelenta cu institutii de prestigiu de la nivel
local §i national. Totodatš, in timpul mandatului domniei sale au fost editate si o serie
de lucrari importante pentru domeniul folclorului romanesc, una dintre acestea fiind
„Folclorul muzical din Moldova" a maestrului Constantin Arvinte.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotšrire privind acordarea titlului de
„Cetštean de onoare al Judetului Ia0"
domnului Adrian ARDELEANU
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din data de
Avand in vedere Referatul de aprobare inregistrat cu numarul 14
acordarea titlului de „Cetštean de onoare al Judetului Ia§i" domnului Adrian
/1
Ardeleanu.
Tinand cont de prevederile art. 104, alin 1) lit e) §i p), art. 173 §i art. 182 alin. 4 din OUG
57/2019 privind Codul Administrativ.
in temeiul art. 196 alin 1 lit a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
Avand in vedere Regulamentul de acordare a titlului de „Cetatean de onoare al Judetului
Ia§i" adoptat prin HCJ 37 / 22.01.2020.
Numele profesorului Adrian Ardeleanu se leagd de continuarea §i dezvoltarea farš precedent
a unor evenimente importante precum Targul national de ceramicd traditionalš „CUCUTENI5000", Festivalul folcloric „Datini §i obiceiuri de iarrid", Festivalul folcloric „Trandafir de la
Moldova", Expozitia-concurs „Sarbdtoarea Marti§orului", Festivalul-concurs „Din batrani, din
oameni buni" sau Seria de intalniri culturale „Sezatori la noi in sat". Ele au atins apogeul in ultimii
ani, perioadš in care manager al Centrului Judetean pentru Conservarea §i Promovarea Culturii
Traditionale Ia§i a fost prof. Adrian Ardeleanu.
Aceste evenimente de traditie au fost puncte de atractie pentru arti§ti din Romania,
Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Polonia, Armenia, Georgia, Italia etc. Manifestarile
culturale mentionate au pus accentul pe intarirea relatiei cu romanii din zonele geografice amintite,
devenind o expresie elocventš a afirmarii traditiilor populare romane§ti. Totodatd, prin numarul §i
zona de unde provin invitatii, aceste manifestari se inscriu cu brio in circuitul festivalurilor
europene, contribuind inclusiv la dezvoltarea turismului local §i imbunatatind considerabil imaginea
judetului nostru.

Pentru contributiile sale importante la dezvoltarea relatiilor culturale, in zona de folclor si
pastrarea traditiilor, in anul 2006 domnul Ardeleanu a primit distinctia de Cefdtean de Onoare al
orasului Villereal din Franta.
Mentionez ca prof. Adrian Ardeleanu a condus cu succes timp de multi ani activitatea
Centrului, avand o colaborare excelentd cu institutii de prestigiu de la nivel local si national.
Totodatd, in timpul mandatului domniei sale au fost editate si o serie de lucrdri importante pentru
domeniul folclorului romdnesc, una dintre acestea fiind „Folclorul muzical din Moldova" a
maestrului Constantin Arvinte.
Avand in vedere cele expuse, propun plenului Consiliului Judetean Iasi spre dezbatere
proiectul de hotArdre privind acordarea titlului de „Cetdtean de onoare al Judetului Iasi" domnului
Adrian ARDELEANU.
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