
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

       
  

       PROIECT                                      
 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” Post mortem al 

Municipiului Craiova, reprezentantului minorităţii macedonene în Parlamentul 
României, deputat Liana DUMITRESCU 

 
 

 
     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 

data de 19.10.2012; 
     Având in vedere raportul nr.134754/2012 întocmit de Serviciul Imagine, 

Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar, prin care se propune 
conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” Post mortem al Municipiului Craiova, 
reprezentantului minorităţii macedonene în Parlamentul României, deputat Liana 
DUMITRESCU; 

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

 
 

 
                                           HOTĂRĂŞTE: 

 
 

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

reprezentantului minorităţii macedonene în Parlamentul României, 
deputat Liana DUMITRESCU – în semn de recunoştinţă pentru 
întreaga sa activitate politică şi culturală. 

 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 
Primăria Municipiului Craiova 



Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale,  
Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar 
Nr. 134754/15.10.2012 
 
 
 

Aprobat, 
Primar 

Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 

Raport privind conferirea 
Titlului CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Post mortem 
Doamnei Liana DUMITRESCU 

 
 
 

  
 Marcant� personalitate, Liana DUMITRESCU, se înscrie în galeria celor care au avut un 
cuvânt important de spus în cadrul vie�ii politice române�ti. 
 Liana DUMITRESCU s-a n�scut la data de 20 ianuarie 1973, la Craiova, a fost licen�iat� 
în drept la Universitatea din Bucure�ti,debutând în activitatea profesional� ca jurist. Din anul 
1997, pentru 3 ani, a de�inut func�ia de expert, Camera Deputa�ilor, pentru ca între 2000 �i 
2004 s� fie consilier, Camera Deputa�ilor. Începând cu 2004, când a fost aleas� deputat, Liana 
DUMITRESCU a reprezentat minoritatea macedonean� în Parlamentul României�i a fost 
realeas� pentru un nou mandat în 2008, încheindu-�i activitatea politic� din cauza decesului din 
ianuarie 2011. 

Liana DUMITRESCU a fost membru în Asociaţia Macedonenilor din România din anul 
2000, pentru ca 2003 s� aib� func�ia de vicepre�edinte în cadrul aceleia�i asocia�ii. A mai fost, 
de asemenea, membru în Fundația Armonia �i Fundația Civitas, iar în perioada 2001-2004, 
Liana DUMITRESCU a de�inut func�ia de director la Editura Macedoneanul �i la Publica�ia 
Macedoneanul. 
 Liana DUMITRESCU a fost un om deosebit, o personalitate marcant� a vie�ii publice 
care ar mai fi avut multe de spus, întreaga sa activitate încheindu-se la vârsta de doar 38 de 
ani.  

 În semn de recunostin�� pentru întreaga sa activitate, pentru c� a fost un reprezentant 
de seam�,propunem spre aprobare conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA – post mortem Doamnei Liana DUMITRESCU. 



 Prezentul raport a fost întocmit cu scopul de a fi pus pe ordinea de zi a �edin�ei 
Extrordinare din data de joi, 19.10.2012, unde va fi supus votului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  
 
 
 

 
     Întocmit, 

Ionuţ Pîrvulescu 
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