
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

       
  

       PROIECT                                     
 

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

profesorului Alexandru Mironov 
 

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

de 28.05.2015; 
     Având in vedere raportul nr.68235/2015 întocmit de Serviciul Imagine, Relaţii 

Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar, prin care se propune conferirea 
titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, profesorului Alexandru 
Mironov; 

      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, 

profesorului Alexandru Mironov – pentru întreaga sa activitate, 
pentru toate proiectele în interesul ştiinţei şi pentru susţinerea 
oraşului Craiova. 

 
 
 
 

 
      INIŢIATOR, AVIZAT, 
         PRIMAR, PT.SECRETAR, 

  Lia – Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 
 



 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine, RelaŃii InternaŃionale,Purtător de Cuvânt, RedacŃie Ziar 
Nr. 68235 / 07.05.2015 
 
 
                                                                                                         Se  Aprobă, 
                                                                                                           PRIMAR 
                                                                                            Lia - OlguŃa VASILESCU 
 
 
 

 
RAPORT 

Privind conferirea titlului  
CETĂłEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Profesorului Alexandru Mironov 
 
 

 
 Alexandru Mironov s- a născut în anul 1942, în judeŃul Soroca, România, 
astăzi raionul Floreşti, Republica Moldova. 
 A venit la Craiova unde a urmat Liceul Nicolae Bălcescu, actualul Colegiul 
NaŃional „Carol I”. Facultatea a început-o la Craiova după care s-a transferat şi a 
absolvit Facultatea de Matematică a UniversitaŃii din Bucureşti. 
 Alexandru Mironov a practicat sportul încă din tinereŃe şi a ocupat poziŃia 
de vicecampion al României la scrimă. Un fost sportiv de performantă, Alexandru 
Mironov, a coordonat o vreme întreg sportul românesc şi o lungă perioadă de timp 
sportul pe care îl iubeste cu pasiune, scrima. Anii 1990 l-au plasat pe postul de 
preşedinte al FederaŃiei Române de scrimă. 
 A desfăşurat o activitate bogată de popularizare  a ştiinŃei şi a „science 
Fiction”-ului în cadrul Radiodifuziunii şi a Televiziunii Române. A realizat în, 
cadrul TVR, emisiunea „ ŞtiinŃă şi ImaginaŃie” 
 În perioada 28 august 1993-11 decembrie 1996 a fost ministru al tineretului și 
sportului. 
 În decembrie 2004 a fost numit de către Președintele României, Ion Iliescu,  
în conducerea Institutului Revoluției Române. 
 Alexandru Mironov nu este un om de ştiinŃă, ci jurnalist şi scriitor de ştiinŃă, 
un traducător şi povestitor, pentru publicul larg, al întâmplărilor de pe cortexul 
frontal al CivilizaŃiei Omului.  
 „Sa fii om de cultură în România zilelor noastre înseamnă să ai acces la tot 
acest splendid buchet cerebral care înseamnă poezie – matematică – teatru – fizică 
şi cosmogonie – genomică şi proteomică – arta plastică – chimia compozitelor – 



 

muzica şi să te bucuri cu toată fiinŃa că poti întelege şi iŃi poŃi bucura creierul tău 
de Sapiens cu toate aceste minuni. Dacă nu aş fi fost român, cu siguranŃă m-aş fi 
străduit să fiu bun cetăŃean al Ńării mele, oriunde soarta mi-ar fi harazit să fiu 
născut.” declara într-un interviu Alexandru Mironov.   
   Potrivit art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 „Consiliul Local poate 
conferi persoanelor fizice romăne sau străine cu merite deosebite titlul de cetăŃean 
de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament 
propriu.” 
 Pentru întreaga sa activitate, pentru toate proiectele în interesul stiinŃei şi 
pentru susŃinerea oraşului Craiova, în conformitate cu prevederile art. 36, alin.8 
din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem, spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
conferirea TITLULUI DE CETĂłEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA – profesorului Alexandru Mironov 
 

 

 
 
 

Serviciul Imagine, RelaŃii 
InternaŃionale, Purtător de Cuvânt, 

RedacŃie Ziar, 
 

                              Întocmit, 
 

IonuŃ PÎRVULESCU 
 

                     Arthur ANDRIłOI 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Floricica BOANGIU 

 


