
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

       
PROIECT  

                                           
 

   HOTĂRÂREA NR.____ 
privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, 

plutonierului adjutant (Rz) Murărescu Florin-Ionel 
 

 
 
     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 26.04.2018; 
     Având in vedere raportul nr.58553/2018 al Serviciului Imagine şi 

nr.63423/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, plutonierului adjutant (Rz) Murărescu Florin-Ionel; 

      În conformitate cu prevederile art.36 alin.8, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea  nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
 
 

 
                                           HOTĂRĂŞTE: 

 
 
 
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

plutonierului adjutant (Rz) Murărescu Florin-Ionel pentru întreaga 
activitate în serviciul militar, pentru curajul, sacrificiul şi 
devotamentul, demonstrate faţă de naţiune şi comunitate. 

 
 
 

 

 
            INIŢIATOR,   AVIZAT, 
              PRIMAR,     SECRETAR, 

                Mihail GENOIU         Nicoleta MIULESCU 
                     



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
  

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine 
Nr.58553 /05.04.2018 
                                                                                                               Se aprobă, 
                         Primar 
                                                                                                   Mihail GENOIU 
 
 

Avizat, 
Director Executiv. 

       Direcția Economico-Financiară, 
                                                                                           Lucia ȘTEFAN 

 
 

RAPORT 
Privind conferirea titlului  

CETĂłEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                  plutonierului adjutant (Rz) 
          MURĂRESCU FLORIN-IONEL 

 
 
Murărescu Florin - Ionel s-a născut la data de 11 septembrie 1972 la 

Craiova, județul Dolj. 
A absolvit în anul 1997 Grupul Școlar Industrial Construcții de 

Mașini Craiova și Școala militară de subofițeri/Centrul de Instruire 
pentru Comunicații și Informatică "Decebal" -Sibiu 2001. 

A participat la exerciții militare în țară și misiuni în Teatrele de 
Operații din Irak în anii 2005 și 2009 și Afganistan în anii 2011 și 2014. 

Misiunile internaționale la care a participat au fost: 
2005 -Misiune ONU, Forța de protecție a misiunii ONU, Irak 
2009 – Detașamentul de Instrucție, Irak 
2011 -Misiune ISAF, Batalionul 2 Manevră, Afganistan 
2014 – Misiune ISAF, Batalionul 2 Manevră, Afganistan 
În ultima misiune cu Batalionul 20 Infanterie "Dolj", la data de 

30.03.2014 a fost rănit în timpul executării unei misiuni de patrulare. 
În semn de recunoștință și apreciere plutonierul adjutant (Rz) 

MURĂRESCU FLORIN-IONEL a primit numeroase distincții și 
decorații: 

-în anul 2009- Emblema de Onoare a Statului Major General 
-în anul 2011 -Medalia NATO 
-în anul 2011 -Insigna " Participant la Misiuni în Străinătate" 
-în anul 2012 -Titlul onorific de  " Militar Veteran" pentru militari 



-în anul 2014 – Emblema de merit "În Slujba Păcii" cls. a III-a 
-În anul 2014 - Insigna " Participant la Misiuni în Străinătate" 
-în anul 2016 – Semnul Onorific "În Serviciul Patriei" pentru 15 ani 
de activitate. 
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 

numărul 13552/25.01.2018, Ministerul Apărării Naționale solicită 
autorității locale recunoașterea meritelor militarilor care domiciliază pe 
raza municipiului Craiova care au dovedit o conduită remarcabilă în 
îndeplinirea misiunilor încredințate, respectiv conferirea titlului de 
"Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova. 
            Potrivit art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 „Consiliul Local 
poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite 
titlul de CetăŃean de Onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în 
baza unui regulament propriu.” 
  

Pentru întreaga activitate în serviciul militar, pentru curajul, 
sacrificiul și devotamentul demonstrate față de națiune și comunitate, în 
conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), art. 36 alin. (8) și art. 44 (1) din 
Legea AdministraŃiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare și având în vedere H.C.L. 292/2010, prin care s-a aprobat 
Regulamentul cadru pentru acordarea titlului de “Cetățean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
conferirea TITLULUI DE CETĂłEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA – plutonierului adjutant (Rz) MURĂRESCU FLORIN-
IONEL.  
 

Șef Serviciul Imagine, 
Marina ANDRONACHE 

 
 
          

                                                                                                        Întocmit, 
                                                                                             Carmen LICU 

                                                                                                  Cătălin PRAJA 
                                                                                         Mădălina ALBU                                           

  Daniela CHIROIU 
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