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                                                                                                       Proiect Avizat de 
              Secretarul General Al  

   Municipiului Bacău, 
                                                                                                                     Nicolae Ovidiu POPOVICI 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de onoare al municipiului Bacău” domnului 
Ionescu-Ambrosie Pavel 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
           Având în vedere: 
- Scrisoarea de recomandare înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.183110 din 
02.12.2021, transmisă de către Filarominica ”Mihail Jora” Bacău, pentru acordarea titlului de 
”Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău” domnului Ionescu-Ambrosie Pavel; 
- Referatul Serviciului Demnitari nr.184752/ 07.12.2021 prin care se propune conferirea 
Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău domnului Ionescu-Ambrosie Pavel; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr.184878/07.12.2021; 
- Raportul Direcției Juridice, înregistrat cu nr.184883/1/07.12.2021; 
- Prevederile HCL nr. 199/ 2003 prin care s-a aprobat Statutul Propriu al Municipiului Bacău, 
modificată; 
- Prevederile HCL nr. 83/ 28.04.2006 privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea 
titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Bacău”, persoanelor fizice române sau străine 
cu merite deosebite; 
- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 
197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, modificată și completată; 
 În baza dispoziţiilor art. 129 (13) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, 
modificată și completată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1  Se acordă titlul de ” Cetăţean de onoare” al municipiului Bacău şi Diploma de Cetăţean 
de Onoare însoţită de „Cheia Oraşului Bacău” domnului Ionescu-Ambrosie Pavel. 
Art.2  Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3 Titlul, Diploma şi Cheia Oraşului vor fi înmânate de primarul municipiului Bacău în 
plenul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
Art.4  Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în 
termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității. 

 
Primarul Municipiului Bacău 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de onoare al 

municipiului Bacău” domnului Ionescu-Ambrosie Pavel 
 

 
 
 Titlul de “Cetatean de Onoare” reprezintă o distincție onorifică încununând o 

recunoaștere a unor fapte, acte și performanțe notabile.  

 In temeiul prevederilor art. 129 (13), art. 196 (1), litera a, ale art. 197 (1 și ale art.243 

(1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, completată și modificată, "Consiliul 

local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de 

cetatean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. 

Prin acest regulament se stabilesc și conditiile retragerii titlului conferit". 

 Titlul de ,,Cetățean de Onoare" al Municipiului Bacău reprezintă cea mai înaltă 

distincție ce poate fi acordată în semn de recunoștință și apreciere acelor persoane care, prin 

activitatea lor, au contribuit in mod semnificativ la dezvoltarea și bunul renume al 

comunitatii locale. Acordarea acestui înalt titlu nu este in nici un fel conditionata de 

cetatenie, nationalitate, varsta, domiciliu, sex, religie sau apartenenta politica.  

 Domnul Pavel Ionescu-Ambrosie s-a născut la Râmnicu Vâlcea, la data de 5 iulie 

1956, studiile urmându-le la Brașov - Liceul de Muzică (1975) și București-Conservatorul, 

în anul 1982, cu prof.Gheorghe Cuciureanu. 

 Muzicianul a adus României, în 1983, primul premiu internaţional acordat unei formaţii 

de suflători. Este mai tot timpul ocupat şi mereu dornic de noi performanţe. În 1982, după 

terminarea facultăţii, pe care a absolvit-o primul la clasa de fagot, a înfiinţat la Bacău prima 

formaţie de suflători din România. Alături de flautistul Dorel Baicu şi oboistul Dorin Gliga, a 

pus la cale un trio, pe care l-a botezat „Syrinx“. Cei trei au reuşit să cucerească, la un an după 

înfiinţare, primul premiu internaţional oferit unei formaţii de suflători din România. L-au primit 

la concursul de la Llangollen, Ţara Galilor. În următorii 30 de ani, au fost rare concertele din 

străinătate ale formaţiei în urma cărora să nu se întoarcă acasă cu distincţii.    



 

 Chiar dacă este născut la Râmnicu Vâlcea, destinul lui profesional se leagă în totalitate de 

Bacău. A ales să facă o carieră în muzică la Filarmonica „Mihail Jora“, imediat după terminarea 

facultăţii, când a aflat că aici există un director tânăr orientat spre performanţă. Aşa l-a cunoscut 

pe maestrul dirijor Ovidiu Bălan, alături de care, în 1986, împreună cu Liviu Dănceanu, avea să 

puncteze o altă premieră pentru România, inaugurarea primului festival de muzică 

contemporană din ţară,  «Zilele Muzicii Contemporane», ajuns  la cea de-a 25-a ediţie a 

festivalului. 

 În 1990 a înfiinţat prima agenţie privată de impresariat pentru muzică simfonică din 

România. De atunci şi până acum a realizat peste 7.000 de concerte cu zeci de orchestre din ţară 

şi din lume. „Filarmonica din Bacău a fost prima orchestră de 40 de oameni din România 

invitată să concerteze în SUA şi are cea mai mare prezenţă înternaţională din ţară, cu peste 60 de 

concerte pe an în diferite ţări ale lumii“, se mândreşte Pavel Ionescu care, din 2007, conduce 

destinele Filarmonicii din Bacău din postura de director. 

 Fată de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma propusă. 

 

Primarul Municipiului Bacău 
Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 
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                                                                             Raport 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de onoare al 

municipiului Bacău” domnului Ionescu-Ambrosie Pavel 
 

 
 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
- Prevederilor art. 129 (13), 140 alin. (1) și (3), art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale 
art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art. 129 (13) 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. Prin 
acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte 
integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale. 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de 
şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 
depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 
şedinţei. 
Art.154 (1)  Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a 
ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului  
local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu 
caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, 
ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului 
judeţean, în condiţiile legii. 
Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau 
emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 
    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari; 
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, 
respectiv emiterii 
Art. 243 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 
conditiile legii, urmatoarele atributii: 
    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv 
ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa 
caz; 
    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean; 
 
- şi poate fi supus spre dezbatere. 
 
                                                          DIRECTOR EXECUTIV 
                                                            CIPRIAN FANTAZA 
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Judeţul Bacău 
Primăria Municipiului Bacău                                                                                         
Cabinet Demnitari                
NR. 184752 din 07.12.2021                                                                                            
                                                                                                      Aprob, 
                                                                                        Primarul Municipiului Bacău 
                                                                                 Lucian Daniel STANCIU VIZITEU 
 

 
 
 
 

R E F E R A T 
 
 
 Titlul de ,,Cetățean de Onoare" al Municipiului Bacău reprezintă cea mai înaltă 
distincție ce poate fi acordată în semn de recunoștință și apreciere acelor persoane care, prin 
activitatea lor, au contribuit in mod semnificativ la dezvoltarea și bunul renume al 
comunitatii locale. Acordarea acestui înalt titlu nu este in nici un fel conditionata de 
cetatenie, nationalitate, varsta, domiciliu, sex, religie sau apartenenta politica.  
 Domnul Pavel Ionescu-Ambrosie s-a născut la Râmnicu Vâlcea, la data de 5 iulie 
1956, studiile urmându-le la Brașov - Liceul de Muzică (1975) și Conservatorul la 
București, în anul 1982, cu prof.Gheorghe Cuciureanu. 
 Muzicianul a adus României, în anul 1983, primul premiu internaţional acordat unei 
formaţii de suflători. Este mai tot timpul ocupat şi mereu dornic de noi performanţe. În 1982, 
după terminarea facultăţii, pe care a absolvit-o primul la clasa de fagot, a înfiinţat la Bacău 
prima formaţie de suflători din România. Alături de flautistul Dorel Baicu şi oboistul Dorin 
Gliga, a pus la cale un trio, pe care l-a botezat „Syrinx“. Cei trei au reuşit să cucerească, la un an 
după înfiinţare, primul premiu internaţional oferit unei formaţii de suflători din România. L-au 
primit la concursul de la Llangollen, Ţara Galilor. În următorii 30 de ani, au fost rare concertele 
din străinătate ale formaţiei în urma cărora să nu se întoarcă acasă cu distincţii.    
 A desfășurat o bogată activitate concertistică în toată Europa și Asia. 
A câștigat următoarele premii internaționale: 
1983 – Premiul I la Concursul de la Llangollen (Gran Bretagna); 
1985 – Premiul I absolut la Concursul de la Stresa-Italia; 
1985 – Premiul II la „Premio Ancona” – Italia; 
1987 – Premiul III la Concursul de la Martigny (Elvetia); 
1988 – Premiul I absolut la Concursul de la Capri-Italia; 
1989 – Premiul Special al Juriului la Concursul de la Tokyo(Japonia). 
Premii naționale: 
1985-1987-1989 – Premiul I la Concursul National „Cantarea Romaniei”; 
1986 – Premiul criticii muzicale romanesti. 
 Din 1982 a sustinut mai mult de 1500 de concerte in Italia, Spania, Germania, Japonia, 
Elvetia, Gibraltar, Anglia, Bulgaria, Moldova, Grecia, Macedonia, Ucraina, Cehoslovacia, 
URSS, etc. A efectuat inregistrari pentru BBC, Radiodifuziunea romana, Edipan, V. D. Gallo – 
Elvetia, Electrecord – Bucuresti. 



 
 Chiar dacă este născut la Râmnicu Vâlcea, destinul lui profesional se leagă în totalitate de 
Bacău. A ales să facă o carieră în muzică la Filarmonica „Mihail Jora“, imediat după terminarea 
facultăţii, când a aflat că aici există un director tânăr orientat spre performanţă. Aşa l-a cunoscut 
pe maestrul dirijor Ovidiu Bălan, alături de care, în 1986, împreună cu Liviu Dănceanu, avea să 
puncteze o altă premieră pentru România, inaugurarea primului festival de muzică 
contemporană din ţară,  «Zilele Muzicii Contemporane», ajuns  la cea de-a 25-a ediţie a 
festivalului. 
 În 1990 a înfiinţat prima agenţie privată de impresariat pentru muzică simfonică din 
România. De atunci şi până acum a realizat peste 7.000 de concerte cu zeci de orchestre din ţară 
şi din lume. „Filarmonica din Bacău a fost prima orchestră de 40 de oameni din România 
invitată să concerteze în SUA şi are cea mai mare prezenţă înternaţională din ţară, cu peste 60 de 
concerte pe an în diferite ţări ale lumii“, se mândreşte Pavel Ionescu care, din 2007, conduce 
destinele Filarmonicii din Bacău din postura de director. 
 Ţinând cont de aspectele prezentate mai sus, considerăm oportună acordarea titlului de 
Cetățean de Onoare și Diploma de Cetăţean de Onoare, însoţită de „Cheia Oraşului Bacău”, 
domnului Ionescu-Ambrosie Pavel. 
 
 

Șef Cabinet, 
Gabriel COJOCARU 

 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 184639 din 07.12.2021 
 
 
 
 
           C Ă T R E, 
 

                             DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

 
 
 
 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că 

v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetăţean de 

onoare al municipiului Bacău domnului Ionescu-Ambrosie Pavel, în vederea analizării şi 

întocmirii rapoartului de specialitate.  

 Vă rugăm ca până la data de 15.12.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul 

General al Municipiului Bacău. 

 
 

            PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                        SECRETARUL GENERAL  
            LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                     AL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                           NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
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