
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

       
  

       PROIECT                                     
 

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

sublocotenentului post-mortem Claudiu Constantin VULPOIU 
 

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

de 24.04.2014; 
     Având in vedere raportul nr.59648/2014 întocmit de Serviciul Imagine, 

Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar, prin care se propune 
conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, 
sublocotenentului post-mortem Claudiu Constantin VULPOIU ; 

      În conformitate cu art.36 alin.8, art.45 alin.1, 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, 
sublocotenentului post-mortem Claudiu Constantin VULPOIU –
erou craiovean căzut la datorie, care şi-a slujit patria cu onoare şi 
devotament, până la sacrificiul propriei vieţi, făcând cinste drapelului 
naţional. 

 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale,Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar 
Nr. 59648/18.04.2014 
 
 
                                                                                                         Se  Aprobă, 
                                                                                                           PRIMAR 
                                                                                            Lia - Olguţa VASILESCU 
 
 
 

 
RAPORT 

Privind conferirea titlului  
CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

sublocotenentului post-mortem  Claudiu Constantin VULPOIU 
 

 
Claudiu Constantin VULPOIU s-a născut pe 20 mai 1978 la Craiova şi a 

încetat din viaţă în data de 30 martie 2014, pe autostrada A1 - Kabul-Kandahar din 
Afganistan. 

 A studiat la Liceul  „Matei Basarab” din Craiova, a fost angajat al 
Ministerului Apărării Naţionale din anul 2001, la Batalionul 20 Infanterie 
„Scorpionii Negri“. 

Claudiu Constantin VULPOIU a fost căsătorit şi are un copil în vârstă de un an 
şi jumătate. 

De-a lungul carierei militare a participat la misiuni internaţionale în Irak – în 
anii  2004, 2009 şi  în  Afganistan – în anii  2003, 2005, 2007, 2011, 2014.  

 Pe data de 30 martie 2014, Claudiu Constantin VULPOIU împreună cu alţi 
cinci colegi se aflau într-o misiune de patrulare în comun cu forţele de securitate 
afgane, pe autostrada A1 (Kabul-Kandahar), la circa zece kilometri de Baza 
operaţională înaintată Mescall. Maşinile în care erau militarii români erau maşini de 
luptă MRAP (Mine Resistant Ambush Protected - rezistente la mine şi protejate 
împotriva ambuscadelor).În timpul patrulării, un autovehicul încărcat cu explozibil, 
condus de un insurgent, a intrat în maşina în care se aflau cei şase militari români. 
Plutonierul–major Claudiu Constantin VULPOIU a decedat pe loc în urma 
deflagraţiei, iar colegii lui au fost răniţi. 

În memoria eroului militar craiovean căzut la datorie, plutonier-major 
Claudiu Constantin VULPOIU, în toate unităţile militare din ţară şi cele din afara 
ţării au fost  organizate ceremonii militare şi religioase de comemorare. 

În Afganistan, în acest moment, sunt dislocaţi aproximativ 1.000 de militari. 
Din 2002, de când România participă la reconstrucţia acestei ţări, aproximativ 130 
au fost răniţi în acest teatru de operaţii, iar  23 de militari au căzut la datorie, printre 
aceştia numărându-se şi militarul craiovean Claudiu Constantin VULPOIU. 



 

De-a lungul carierei sale, plutonierul-major Claudiu Constantin VULPOIU a 
obţinut numeroase decoraţii: Medalia NATO 5, Emblema de Onoare a Statului 
Major General, Titlul onorific de “Militar Veteran” pentru militari,  Insigna 
“Participant la Misiuni în Străinătate”,  Ordinul naţional “Steaua României” în grad 
de cavaler. 
 Potrivit art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 „Consiliul Local poate conferi 
persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite, titlul de cetăţean de 
onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu”. 

În semn de recunoştinţă pentru eroul craiovean căzut la datorie, care şi-a slujit patria 
cu onoare şi devotament până la sacrificiul propriei vieţi, pentru faptul că a făcut cinste 
drapelului naţional, în conformitate cu prevederile art. 36, alin.8 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem, spre aprobare proiectul de hotărâre privind conferirea TITLULUI DE 
CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA – sublocotenentului 
post-mortem  Claudiu Constantin VULPOIU. 

 
 
 

Serviciul Imagine, Relaţii 
Internaţionale, Purtător de Cuvânt, 

Redacţie Ziar, 
 

Întocmit, 
 

Ionuţ PÎRVULESCU 
 

Carmen LICU 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Floricica BOANGIU 

 



 
 

 
Claudiu Constantin VULPOIU 

 
 
 

a)      Data şi locul naşterii: 20 mai 1978, Craiova 
b)      Studii: Liceul “Matei Basarab” – Craiova 
c)       Starea civilă: căsătorit cu Elena Gheorghiţa  
        Un copil (nascut în 2012) 
d)      Participarea la misiuni internaţionale: Afganistan : 2003, 2005, 2007, 2011, 2014 
          Irak : 2004, 2009 
-          Angajat al Ministerului Apărării Naţionale din anul 2001 
e)      Decoraţii: -      Medalia NATO 5 
-          Emblema de Onoare a Statului Major General 
-          Titlul onorific de “Militar Veteran” pentru militari 
-          Insigna “Participant la Misiuni în Străinătate” 
-          Ordinul naţional “Steaua României” în grad de cavaler. 
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