
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
                           

                        D E C I Z I E   
                                                                                                                         

din 22 martie 2019 nr.01/24 

  

  Cu privire la conferirea Titlului  

“Cetățean de Onoare al raionului Cimișlia”  

 

  În conformitate cu prevederile art.4 alin.(3) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, art.43 alin.(2), 46 alin.(1) din Legea privind 

administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, avînd în vedere meritele 

deosebite ale candidașilor înaintați pentru conferirea titlului“Cetățean de Onoare al 

raionului Cimișlia” la dezvoltarea social-economică și culturală a raionului Cimișlia, 

Consiliul Raional Cimişlia  D E C I D E: 

 

1. A conferi Titlul “Cetățean de Onoare al raionului Cimișlia” după cum urmează: 

- Domnului Ion Preoteasa, președinte al Consiliului județean Dolj, Romania; 

- Doamnei Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte a Consiliului județean Prahova, 

Romania; 

- Domnului Gheorghe Postovanu, sculptor, membru al Uniunii artiștilor plastici din 

Republica Moldova, cavaler al Ordinului Republicii. 

2. Președintele raionului Cimișlia, va înmîna Titlul de “Cetățean de Onoare al raionului 

Cimișlia”. 

3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului 

raional Cimișlia, or.Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare 12 și publicare pe pagina oficială a 

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 
         Preşedintele şedinţei                                                  

         Secretarul Consiliului                                               Spînu Vasile 
 

Coordonat: 

Președinte al raionului                                                     Iovu Bivol 

Avizat:  

Secretarul Consiliului         Vasile Spînu 

Jurist CR          Anatolie Casap    

Elaborat: 

 Secretarul Consiliului                                               Spînu Vasile 

 

 

 

http://www.raioncimislia.md/


 

                                                          Notă informativă   

La proiectul de decizie   -   Cu privire la conferirea Titlului “Cetățean de Onoare al 

raionului Cimișlia”  

 

 Comisia de selectare a candidaților pentru conferirea titlului ”Cetățean de Onoare al 

raionului Cimișlia” în ședință, la 28 februrie 2019, a examinat propunerile înintate de 

președintele raionului Cimișlia privind  conferirea Titlului “Cetățean de Onoare al 

raionului Cimișlia”: 

- Domnului Ion Preoteasa, președinte al Consiliului județean Dolj, Romania; 

- Doamnei Ludmila Sfarloagă, vicepreședinte a Consiliului județean Prahova, 

Romania; 

- Domnului Gheorghe Postovanu, sculptor, membru al Uniunii artiștilor plastici din 

Republica Moldova, cavaler al Ordinului Republicii, autor al monumentului 

domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt din or. Cimișlia. 

Argumentele invocate de domnul Iovu Bivol au fost următoarele: 

       Prin Hotărîrea nr. 170 din 30.08.2018 a Consiliului județean Dolj și Decizia nr.04/22 

din 21.09.2018 a Consiliului rational Cimișlia a fost aprobat Acordul de înfrățire între 

județul Dolj, Romania, și raionul Cimișlia, Republica Moldova, care a pus temelia unei 

conlucrari fructuoase. Astfel, deja din partea Consiliului județean Dolj a venit o donație 

de 4203975 lei, contribuție la renovarea Secției chirurgie a Spitalului rational. 

Există speranțe că raionul Cimișlia va beneficia și de alte donații din partea județului Dolj 

și relațiile dintre noi vor obține o extindere în mai multe domenii. Meritul unei stabilirii 

atît de rapide le datorăm domnului Ion Preoteasa, prețedintele Consiliului județean Dolj. 

         Relațiile cu județul Prahova au început mai înainte și sînt semnificate prin 

conlucrare stabilă în diverse domenii, cultură, învățămînt,economie ect. Ca exemplu 

servesc busturile înaintașilor neamului: M.Eminescu,  C. Stere, Burebista, M. Viteazul, 

Al-ru Ioan Cuza, instalate în raion, renovarea Muzeului rational, edificarea Scării 

Prahovei, donare permanentă de carte, schimb de vizite a colectivelor artistice și multe 

alte acțiuni de aprofudare a relațiilor dintre județul Prahova și raionul Cimișlia, iar la 

începutul și la derularea tuturor activităților a fost și este doamna Ludmila Sfîrloagă, 

vicepreședinte a Consiliului județean Prahova. 

  În anul 2007 în or.Cimișlia, la initiativa prședintelui raionului, dl Bivol Iovu, a unor 

cetățeni și organizații obștești, cu susținerea și aportul Consiliului rational a fost dezvelit 

monumental Marelui Voevod Ștefan cel Mare și Sfînt, autor domnul Gheorghe 

Postovanu. Monumentul este apreciat ca o operă de artă distinctă. Pe lîngă acest 

monument, dl Postovanu Gh. este autorul și a altor monumente din raion, domnia sa este 

membru al Uniunii artiștilor plastici din Republica Moldova, cavaler al Ordinului 

Republicii și…originar din s. Satul Nou, r-l Cimișlia. 

   Reeșind din cele invocate, Comisia de selectare a candidaților pentru conferirea titlului 

”Cetățean de Onoare al raionului Cimișlia”,  propune Consiliului raional să confere 

Domnului Ion Preoteasa, președinte al Consiliului județean Dolj, Romania, Doamnei 

Ludmila Sfarloagă, vicepreședinte a Consiliului județean Prahova, Romania și Domnului 

Gheorghe Postovanu, sculptor,  titlul de  “Cetățean de Onoare al raionului Cimișlia”  

 

 

Secretarul Consiliului                                               Spînu Vasile                       


