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CONSILIUL JUDEŢEAN   
 
 
 

HOTĂRÂREA nr.18  
din 24 februarie 2023 

privind acordarea Titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" 
domnului Ioan – Aurel Pop 

  
 Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;    
 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 2876 din 14.02.2023 al Președintelui Consiliului Județean; 
 - raportul de specialitate comun nr. 2877 din 14.02.2023 al Direcției juridice și 
administrație locală și al Direcței investiții și programe publice; 

- prevederile art. 104 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile Anexei nr.7 din Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului 
de organizare şi funcționare a consiliului local, raportate la prevederile Hotărârii Consiliului 
Județean Sălaj nr.18 din 26 noiembrie 2021 privind aprobarea procedurii pentru acordarea 
Titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ"; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se acordă titlul de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" 

domnului academician Ioan – Aurel Pop, pentru activitatea prodigioasă desfășurată în 
domeniul cercetării și al activității didactice în învățământul universitar. 

Art.2. Decernarea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" 
și înmânarea însemnelor se va realiza de către președintele consiliului județean în cadrul 
ceremoniei de decernare organizată în acest scop. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Președintele Consiliului județean; 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcția investiții și programe publice; 
- Domnul Ioan – Aurel Pop. 

 
 
        PREŞEDINTE,                                                           Contrasemnează: 
                                                                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
 Dinu Iancu - Sălăjanu                                      
                                                                                       Cosmin-Radu Vlaicu  


