ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
PRIMAR
Nr.______ din ______
REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea titlului de 
"Cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc" 
domnului Catargiu Ioan
Conform prevederilor art. 129 alin. (13) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local 
poate conferii persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de 
cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament 
propriu. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 70/2008, completată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 59/2011 a fost aprobat regulamentul pentru stabilirea criteriilor şi 
a procedurilor de conferire şi retragere a titlului de "Cetăţean de onoare" al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc. 
Domnul Catargiu Ioan s-a născut în municipiul Câmpulung Moldovenesc, 
judeţul Suceava, la data de 17 ianuarie 1957. A absolvit Facultatea de Educaţie Fizică 
şi Sport Bucureşti. 
Este director şi profesor al Clubului Copiilor din Municipiul Câmpulung 
Moldovenesc unde isi desfăsoară activitatea din anul 1975. 
	, 	, 
Ca şi conducător al cercului de modelism şi aero/rachetomodele a reuşit de-a 
lungul anilor de activitate, să obţină atât personal cât şi cu elevii săi rezultate 
deosebite, pe plan naţional şi internaţional. 
În calitate de director a reuşit să înregistreze în activitatea depusă în unitate, 
rezultate foarte bune, atât în domeniul managerial cât şi în calitate de cadru didactic. 
S-a remarcat în mod deosebit în pregătirea elevilor la cercul de rachetomodele 
unde a realizat un palmares de invidiat, fiind de 5 ori campion mondial la 
rachetomodele atât la individual şi cu echipa României, în competiţiile desfăşurate în 
anul 1985 în Bulgaria şi în 1987 în Yugoslavia. 
A obţinut în perioada anilor 1990 - 2019 un număr de 16 titluri de campioni 
naţionali după cum urmează: 
-în anul 2001 a obţinut locul 1, la Campionatul European de la Ankara - Turcia; 
	N

-în anul 2003 a obţinut locul 1 şi locul III, la Campionatul European de la 
Dublin - Polonia. 
-în anul 2006 a abţinut locul III re echipe la Campionatul Mondial Baikonor - 
. kazacstan; 
-în 2009 locul I şi locul 111 la Campionatul European din Serbia; 
-in 2019 a obţinut locul II la Campionatul European care s-a desfăţurat la 
Buzău - România. 
În calitate de cadru didactic şi director s-a preocupat de îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea performanţelor elevilor înscrişi la clubul copiilor respectând principiile 
unei educatii de calitate. 
, 
În semn de recunoştinţă pentru conduita sa profesională şi socială propun 
conferi rea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc. 
Cu aceste argumente supun aprobării Consiliului Local acest proiect de hotărâre. 
   PRIMAR, 
Negură Mihăiță


