
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

       
  

       PROIECT                                      
 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” Post mortem al 
Municipiului Craiova, comandorului Aurelian COJOCARU 

 
 

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

de 27.09.2012; 
     Având in vedere raportul nr.120468/2012 întocmit de Compartimentul 

Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar, prin care se 
propune conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” Post mortem al Municipiului 
Craiova, comandorului Aurelian COJOCARU; 

      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, 

comandorului Aurelian COJOCARU – în semn de recunoştinţă 
pentru actele de eroism săvârşite cu preţul vieţii. 

 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 
 



Primăria Municipiului Craiova 
Compartiment Imagine, Relaţii Internaţionale,  
Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar 
Nr.  120468 / 19.09.2012 
 
 
 

Aprobat, 
Primar 

Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 

Raport privind conferirea 
Titlului CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Post mortem 
Domnului Aurelian COJOCARU 

 
 
 

  
 Marcant� personalitate, Aurelian COJOCARU, se înscrie în galeria celor care prin 
memorabile fapte �i-au l�sat amprenta asupra vie�ii din Cetatea Banilor. 
 Aurelian COJOCARU s-a remarcat, în activitatea militar� ca îndrum�tor al genera�iilor de 
pilo�i pentru aeronava tip IAR 99 STANDARD �i IAR 99 �OIM, �i  coordonator pentru programe 
de importan�� strategic� pentru Ministerul Ap�r�rii Na�ionale din România. A fost unul dintre cei 
care a reprezentat România in grupurile de lucru ale NATO si EDA (European Defence 
Agency). 
 A fost un om de o mare �inut� moral�, un perfec�ionist în tot ceea ce a f�cut, un om care 
a iubit via�a �i valorile ei, un camarad de n�dejde pentru to�i pe care i-a cunoscut �i mai presus 
de toate un om care s-a jerfit pe sine pentru al�ii. Acest brav pilot, c�zut la datorie, joi 23 august 
2012, în timpul unei misiuni de antrenament, la man�a avionului IAR 99 �OIM a încercat s� duc� 
aeronava într-o zona f�r� case, reu�ind s� fac� acest lucru dar nereu�ind s� se salveze. A salvat 
vie�ile altora, a evitat în ultima secund� o conduct� de gaze din zona, care ar fi explodat la 
impact. 
 Curajul acestor oameni care zi de zi î�i risc� via�a trebuie s� ne inspire �i s� primeasc� tot 
respectul �i admira�ia noastr�. 

 În semn de recunostin�� pentru actele de eroism s�vâr�ite cu pre�ul vie�ii propunem spre 
aprobare conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA – 
post mortem Domnului Aurelian COJOCARU. 



 Prezentul raport a fost întocmit cu scopul de a fi pus pe ordinea de zi a �edin�ei 
Extrordinare din data de joi, 27.09.2012, unde va fi supus votului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  
 
 
 

 
     Întocmit, 

Ionuţ Pîrvulescu 
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