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Cu privire la conferirea titlului de
„Cetăţean de onoare al Raionului Hînceşti”
În semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor domnului Timotei BĂTRÎNU,
Artist plastic, Maestru în Artă „Artist al Poporului” din Republica Moldova, care prin
activitatea sa a avut şi continuă să aibă o contribuţie importantă la dezvoltarea şi creşterea
prestigiului raionului Hînceşti la nivel național și internațional prin promovarea valorilor
cultural artistice, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru conferirea titlului
de „Cetăţean de Onoare al raionului Hînceşti”, aprobat prin Decizia Consiliului Raional
Hînceşti nr. 01/23 din 17 martie 2016, în temeiul art.art 43 alin (2) şi 46 din Legea nr.
436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul Raional
Hînceşti DECIDE:
1. Se conferă titlul de „Cetăţean de Onoare al raionului Hînceşti” domnului
Timotei BĂTRÎNU – Artist plastic, „Maestru în Artă”, pentru realizarile sale
deosebite ce au facut cunoscut numele raionului Hînceşti în ţară şi străinătate;
2. Se pune în sarcina secretarului Consiliului Raional Hînceşti, să aducă la
cunoştinţă publică, inclusiv şi a persoanei interesate prezenta decizie.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui
Raionului, dl Ghenadie BUZA.
Preşedintele şedinţei

_________________

Contrasemnat:
Secretarul
Consiliului Raional Hînceşti

Elena MORARU TOMA

Inițiat: ________________________Ghenadie Buza, preşedintele raionului
Elaborat: _______________________Vera Patraşcu, vicepreşedintele raionului
Avizat: _____________ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Preşedintelui

Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de onoare
al raionului Hînceşti””
Prin prezentul proiect se propune a conferi titlul de „Cetăţean de onoare al
raionului Hînceşti” domnului Timotei Bătrînu – artist plastic, Maestru în Artă.
Domnul Timotei Bătrînu s-a născut la 02.04.1944 în comuna Bălăureşti, judeţul
Lăpuşna, RSSM. Copilăria şi-a petrecut-o la Nemţeni. A absolvit Colegiul Republican de
Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” după care a făcut specializarea timp de trei ani la
Academia de Arte Plastice din or. Tbilisi, Georgia.
Realizările dlui Timotei Bătrînu sînt multiple şi care au făcut cunoscut numele
raionului Hînceşti în ţară şi străinătate. Este întemeietorul Şcolii de Arte Plastice pentru
copii din or. Hînceşti care astăzii îi poartă numele. Are o multitudine de expoziţii
personale organizate atît în ţară cît şi peste hotare. Pînă la zi participă la expoziţii
republicane şi internaţionale. Are peste una sută participări la manifestările organizate de
către Ministerul Culturii şi Uniunea Artiştilor Plastici. A facut studii în mai multe ţări din
Europa, publică plachete de versuri, este laureat al numeroaselor premii şi distincţii, etc.
Realizările în detaliu sînt arătate în biografia succintă a dlui Timotei Bătrînu care este
parte a prezentei note. Astfel, ţinînd cont de acestea considerăm îndreptăţită propunerea
de acordare domnului Timotei Bătrînu a titlului de „Cetăţean de onoare al raionului
Hînceşti”.
Condiţiile formale pentru conferirea titlului de cetăţean de onoare, stabiltie în
Regulamentul pentru conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al raionului Hînceşti”,
aprobat prin Decizia Consiliului Raional Hînceşti nr. 01/23 din 17 martie 2016, sînt
întrunite.
Astfel, potrivit pct. 8 din Regulament, dosarul dlui Timotei Bătrînu cuprinde:
a)
b)
c)
d)
e)

Declaraţie de acceptare a titlului de Cetatean de Onoare al raionului Hînceşti;
Actul de identitate (xerocopie vizată în conformitate cu originalul);
Curriculum vitae în original;
Declaraţia pe proprie răspundere privind antecedentele penale;
Recomandari (două) de la persoane juridice şi fizice din domeniul de activitate al
candidatului pentru titlul de Cetatean de Onoare al raionului Hînceşti.

În acest context, se prezintă spre aprobare proiectul de Decizie „Cu privire la
conferirea titlului de cetăţean de onoare al raionului Hînceşti”.
Vicepreşedintele raionului

Vera PATRAŞCU

