
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.VIII/25579 din 16.11.2022 
privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului  

Bistriţa-Năsăud” domnului TRAIAN LARIONESI 
 
 
 
 Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data 
de ___.11.2022, în prezenţa președintelui și a __ consilieri judeţeni; 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.VIII/25578 din 16.11.2022 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; 

- raportul nr.II/25584 din 16.11.2022 al Direcției juridice, administrație 
locală din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; 

- recomandarea nr.1481/11.11.2022 din partea Camerei de Comerț și 
Industrie Bistrița-Năsăud, prin domnul președinte Vasile Bar, înregistrată la 
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.VIII/25098 din 11.11.2022; 

- recomandarea din partea Uniunii Generale a Industriașilor din 
România UGIR-1903, Filiala Bistriţa-Năsăud, prin domnul președinte Gavril 
Mureșan, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.VIII/25102 
din 11.11.2022; 

- recomandarea din partea domnului Dorel Sorin Cardan, administrator 
al Societății Austro Someș Trading SRL, înregistrată la Consiliul Județean 
Bistrița-Năsăud cu nr.VIII/25094 din 11.11.2022; 

- prevederile Regulamentului privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de 
Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.143/2013 privind aprobarea Statutului judeţului 
Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare; 

- avizul nr.IIA/______din ______2022 al Comisiei de sănătate, cultură, 
tineret și sport. 

 
În temeiul prevederilor art.104 alin.(1) lit.e), art.173 alin.(1) lit.f), 

art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(6) și art.196 alin.(1) lit.a) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se acordă Titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-
Năsăud” domnului TRAIAN LARIONESI, în semn de apreciere pentru aportul 
de excepție adus mediului de afaceri, din județul Bistrița-Năsăud, prin 
dezvoltarea unor afaceri de succes și pentru realizarea de proiecte inovative. 
 Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___ voturi 
„pentru”. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Direcția juridică, administrație locală - Biroul relaţii publice, IT şi 
Compartimentul Cabinet preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-
Năsăud.   

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane, 
organizare, relația cu consiliul județean, cu:         

-  Domnul Traian Larionesi; 
- Direcția juridică, administrație locală, Biroul relaţii publice, IT; 
- Compartimentul Cabinet președinte; 
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 
INIŢIATOR: 
PREŞEDINTE 

EMIL RADU MOLDOVAN  
 
 
 

                                                       Aviz de legalitate: 
      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
                                             ALEXANDRINA-CRINA BORȘ 

 
 
Nr. _____                                         
Din _______ 2022 
A.J./A.P./1 exp. 
 
Notă: Prezenta hotărâre se adoptă cu votul secret al majorității consilierilor județeni prezenți (art.182 alin.(1) 
și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(6) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare). 

Verificat 
Compartiment pregătire documente,  

Monitorul Oficial Local 

Avizat  
Serviciul resurse umane, organizare, relația cu 

consiliul județean 
 

Nicoară Maria, consilier superior Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu 

Semnătura: Semnătura:  

Data: Data: 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CABINET PREŞEDINTE 
Nr.VIII/25578 din 16.11.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a Proiectului de hotărâre privind acordarea  

Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud”  
domnului TRAIAN LARIONESI 

 
Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 

nr.143/2013 privind aprobarea Statutului județului Bistrița-Năsăud, cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud 
poate acorda Titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud”. 
Acest titlu reprezintă o distincţie onorifică, pentru recunoaşterea meritelor, 
cinstirea şi onorarea personalităţilor marcante ale judeţului, care au activat şi 
excelat în diferite domenii astfel că au promovat judeţul Bistriţa-Năsăud pe 
plan naţional şi internaţional. 

Titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” este cea mai 
înaltă distincţie conferită de Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud unor persoane 
române sau străine, indiferent de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, 
în semn de apreciere şi recunoaştere a carierelor de excelenţă, a unor fapte, 
acte şi performanţe notabile. 

În cuprinsul recomandării nr.1481/11.11.2022 din partea Camerei de 
Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, prin domnul președinte Vasile Bar,  
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.VIII/25098 din 
11.11.2022, a recomandării din partea Uniunii Generale a Industriașilor din 
România UGIR-1903, Filiala Bistriţa-Năsăud, prin domnul președinte Gavril 
Mureșan, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.VIII/25102 
din 11.11.2022, și a recomandării domnului Dorel Sorin Cardan, administrator 
al Societății Austro Someș Trading SRL, înregistrată la Consiliul Județean 
Bistrița-Năsăud cu nr.VIII/25094 din 11.11.2022, se descriu meritele 
deosebite ale domnului Traian Larionesi, fiind prezentat ca o personalitate a 
județului Bistrița-Năsăud cu viziune și spirit antreprenorial, care pune accentul 
pe om ca resursă principală. 
         Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Bistrița-Năsăud”, 
domnului Traian Larionesi reprezintă un gest de recunoaștere a contribuției 
sale la consolidarea imaginii și dezvoltării județului Bistrița-Năsăud. 

Născut la data de  în orașul  din județul 
, a absolvit liceul Grup Școlar „Liviu Rebreanu”, promoția 2010 

și Facultatea de Științe ale Naturii, Inginerie și Informatică în cadrul 
Universității de Vest „Vasile Goldiș″. 

Legat de meleagurile natale, începând cu anul 1999, domnul Traian 
Larionesi a fondat grupul de firme FRASINUL S.R.L., cu activitate în mai 
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multe domenii, precum: industria forestieră, construcții, servicii, infrastructură 
și altele. Acest grup de firme, cu sediul în satul Anieș, comuna Maieru din 
județul Bistrița-Năsăud, cuprinde și Societatea „STAR GATE” S.R.L. din Ilva 
Mică care se numără printre cele mai importante companii producătoare de 
cherestea și prelucrare a lemnului din Transilvania, fiind și cea mai mare din 
țară, plasându-se în topul firmelor de profil. 

Cu devotament și deosebită implicare și responsabilitate, domnul Traian 
Larionesi a dus la sfârșit unul dintre cele mai ambițioase proiecte de investiții 
din județ, mai exact construcția Complexului Sportiv din localitatea Unirea, 
municipiul Bistrița, care cuprinde o impresionantă Sală Polivalentă, cu o 
capacitate de peste 3000 de locuri, unul dintre cele mai importante obiective 
de investiții ale județului Bistrița-Năsăud. 
        Prin Nota de fundamentare nr.IIB/25577 din 16.11.2022 a Biroului 
relații publice, IT se argumentează îndeplinirea criteriilor și se propune 
acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” 
domnului TRAIAN LARIONESI. 

Având în vedere atribuțiile consiliului județean, potrivit competențelor 
sale și în condițiile legii, aprob inițierea Proiectului de hotărâre privind 
acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-
Năsăud” domnului TRAIAN LARIONESI. 

 
 

 
 

INIȚIATOR: 
PREȘEDINTE, 

EMIL RADU MOLDOVAN 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ancuța Pop, consilier superior/1 ex 



CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
BIROUL RELAȚII PUBLICE, IT 
Nr.IIB/25577 din 16.11.2022 

           APROBAT, 
                                                                      Administrator public 

                                                                      Grigore-Florin Moldovan 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului 

Bistriţa-Năsăud” domnului TRAIAN LARIONESI 
 
 

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 
nr.143/2013 privind aprobarea Statutului Județului Bistrița-Năsăud, cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud 
poate acorda Titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud”. 
Acest titlu reprezintă o distincţie onorifică, pentru recunoaşterea meritelor, 
cinstirea şi onorarea personalităţilor marcante ale judeţului, care au activat şi 
excelat în diferite domenii astfel că au promovat judeţul Bistriţa-Năsăud pe 
plan naţional şi internaţional. 

Titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” este cea mai 
înaltă distincţie conferită de Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud unor persoane 
române sau străine, indiferent de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, 
în semn de apreciere şi recunoaştere a carierelor de excelenţă, a unor fapte, 
acte şi performanţe notabile. 

 În cuprinsul recomandării nr.1481/11.11.2022 din partea Camerei de 
Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, prin domnul președinte Vasile Bar,  
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.VIII/25098 din 
11.11.2022, a recomandării din partea Uniunii Generale a Industriașilor din 
România UGIR-1903, Filiala Bistriţa-Năsăud, prin domnul președinte Gavril 
Mureșan, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.VIII/25102 
din 11.11.2022, și a recomandării domnului Dorel Sorin Cardan, administrator 
al Societății Austro Someș Trading SRL, înregistrată la Consiliul Județean 
Bistrița-Năsăud cu nr.VIII/25094 din 11.11.2022, se descriu meritele 
deosebite ale domnului Traian Larionesi, fiind prezentat ca o personalitate a 
județului Bistrița-Năsăud cu viziune și spirit antreprenorial, care pune accentul 
pe om ca resursă principală. 

Domnul Traian Larionesi s-a născut la data de , în orașul 
din județul . A absolvit liceul Grup Școlar „Liviu 

Rebreanu”, promoția 2010, urmat de Facultatea de Științe ale Naturii, 
Inginerie și Informatică în cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș″. 
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Din anul 1999 până în prezent, domnul Traian Larionesi este 
administratorul și fondatorul grupului de firme FRASINUL S.R.L., cu activitate 
în mai multe domenii, precum: industria forestieră, construcții, servicii, 
infrastructură și altele. Acest grup de firme, cu sediul în satul Anieș, comuna 
Maieru din județul Bistrița-Năsăud, cuprinde și Societatea „STAR GATE” S.R.L. 
din Ilva Mică care se numără printre cele mai importante companii 
producătoare de cherestea și prelucrare a lemnului din Transilvania, fiind și 
cea mai mare din țară, plasându-se în topul firmelor de profil. 

Ambițios, devotat și implicat în multe proiecte locale care aduc un aport 
mediului de afaceri din județul nostru, este extrem de responsabil și pune 
accent deosebit de mare pe calitate, după cum rezultă și din cel mai recent și 
ambițios proiect executat integral de către echipa FRASINUL SRL, construcția 
Complexului Sportiv din localitatea Unirea, municipiul Bistrița, care cuprinde o 
impresionantă Sală Polivalentă, cu o capacitate de peste 3000 de locuri, unul 
dintre cele mai importante obiective de investiții ale județului Bistrița-Năsăud. 

În vederea îndeplinirii criteriilor de acordare a Titlului de „Cetăţean de 
Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” domnului Traian Larionesi, criterii ce 
sunt prevăzute la Cap.II din Regulamentul privind acordarea Titlului de 
„Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud”, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.143/2013, au fost depuse la Consiliul 
Judeţean Bistriţa-Năsăud documentele justificative conform prevederilor art.8 
alin.(1) din Regulament, respectiv: copie de pe cartea de identitate, 
Curriculum vitae, certificat de cazier judiciar și trei recomandări de la 
persoane juridice/fizice din domeniul de activitate al candidatului pentru titlul 
de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud″. 

 
Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile art. 

240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că 
aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin 
exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea Proiectului de 
hotărâre privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al 
Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului TRAIAN LARIONESI. 

 
ȘEF BIROU,                                              

       ANA JURJE                                       
 
 
    AVIZAT JURIDIC, 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ancuța Pop, consilier superior/1 ex 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
Direcția juridică, administrație locală 
Nr.II/25584 din 16.11.2022     
 
 

RAPORT 
asupra Proiectului de hotărâre privind acordarea Titlului de 

„Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud”  
domnului TRAIAN LARIONESI 

 
Având în vedere: 
− Referatul de aprobare nr.VIII/25578 din 16.11.2022 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;  
- recomandarea nr.1481/11.11.2022 din partea Camerei de Comerț și 

Industrie Bistrița-Năsăud, prin domnul președinte Vasile Bar, înregistrată la Consiliul 
Județean Bistrița-Năsăud cu nr.VIII/25098 din 11.11.2022; 

- recomandarea din partea Uniunii Generale a Industriașilor din România 
UGIR-1903, Filiala Bistriţa-Năsăud, prin domnul președinte Gavril Mureșan, 
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.VIII/25102 din 11.11.2022; 

- recomandarea din partea domnului Dorel Sorin Cardan, administrator al 
Societății Austro Someș Trading SRL, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-
Năsăud cu nr.VIII/25094 din 11.11.2022, 
        prin care se fac propuneri de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare al 
Judeţului Bistrița-Năsăud” pentru domnul Traian Larionesi, a fost iniţiat Proiectul de 
hotărâre privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-
Năsăud” domnului TRAIAN LARIONESI. 

Conform prevederilor Anexei nr.4 la Statutul Județului Bistrița-Năsăud 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.143/2013, Consiliul 
Județean Bistriţa-Năsăud poate acorda Titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului 
Bistriţa-Năsăud”, distincţie onorifică, pentru recunoaşterea meritelor, cinstirea şi 
onorarea unor personalități. 

În vederea acordării Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-
Năsăud” domnului Traian Larionesi, la proiectul de hotărâre au fost anexate 
documentele prevăzute de art.8 alin.(1) din Regulamentul privind acordarea Titlului 
de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud”, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.143/2013 privind aprobarea Statutului 
Judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare.  

Pe baza datelor prezentate mai sus, constat că Proiectul de hotărâre 
privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-
Năsăud” domnului TRAIAN LARIONESI întrunește condițiile legale pentru a fi 
supus analizei şi dezbaterii în plenul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
ELENA BUTTA 

 
 
 
 
Întocmit: Ancuța Pop, consilier superior/1 ex. 
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