
ROMÂNIA                   Proiect, 

JUDEŢUL GORJ                         AVIZEAZĂ,                             

CONSILIUL JUDEŢEAN                                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,            

                                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2021 

 

Consiliul Judeţean Gorj,  

Având în vedere:  

- Referatul de aprobare a proiectul de hotărâre;  

- Raportul de specialitate al Direcţiei juridice, dezvoltarea capacităţii administrative și 

achiziții publice; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;  

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte;  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism;  

- Raportul de avizare al Comisiei sănătate și asistență socială; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri;  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția 

mediului; 

- Anunțul Președintelui Consiliului Județean Gorj înregistrat sub nr. 11134/04.07.2022 

privind depunerea propunerilor de nominalizare pentru acordarea titlului “Gorjeanul 

Anului” și a distincției “Diplomă de excelență” pentru anul 2021; 

- Documentația pentru acordarea titlului de “Gorjeanul Anului” pentru anul 2021 

antrenorului Alexandru Ion Bură, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

11850/14.07.2022; 

- Referatul nr. 17404/17.10.2022 privind propunerea de nominalizare depusă la Consiliul 

Județean Gorj; 

- Procesul-verbal al Comisiei consultative de specialitate privind aprobarea atribuirii 

titlului “Gorjeanul Anului 2021” antrenorului Alexandru Ion Bură, înregistrată sub nr. 

17541/18.10.2022; 

- Scrisoarea de recomandare a Comisiei consultative de specialitate a Consiliului Județean 

Gorj pentru atribuirea titlului “Gorjeanul Anului 2021”, înregistrată sub nr. 

1/17541/18.10.2022 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 76/2020 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 85/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru 

acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a distincțiilor conferite unor personalități cu 

merite deosebite;  

- Prevederile art. 173 alin. (5) lit. a) și d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

      În baza art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se acordă titlul “Gorjeanul Anului” pentru anul 2021 domnului Alexandru Ion Bură, 

antrenor-maestru atletism.  



 

 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Județean Gorj va înmâna domnului Alexandru Ion Bură titlul 

conferit.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se transmite Compartimentului pentru monitorizarea procedurilor 

administrative și managementul documentelor, persoanei nominalizate la art. 1, precum și 

Instituției Prefectului-Județul Gorj. 

 

 

      PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                        SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. _____ 

Adoptată în ședința din data de 28.10.2022 

Cu un număr de ______ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 



JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

REFERAT DE APROBARE  

 

 

a proiectului de hotărâre privind acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2021 

 

În ultimii ani, la nivelul județului Gorj, s-a consacrat organizarea unui eveniment cu caracter 

special, acordarea titlului “Gorjeanul Anului” unor personalități ale vieții gorjene care și-au pus 

amprenta asupra promovării imaginii județului Gorj, atât în țară, cât și în străinătate.  

 

Potrivit Regulamentului pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a distincțiilor conferite 

unor personalități cu merite deosebite, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

85/2010 și modificat prin Hotărârea nr. 76/2020, pe site-ul instituției a fost postat un anunț 

privind depunerea propunerilor de nominalizare pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și 

a distincției „Diplomă de excelență.  

 

În termenul stabilit, a fost depusă propunerea pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” 

pentru anul 2021 domnului Alexandru Ion Bură, antrenor-maestru atletism, însoțită de 

documente justificative, de către domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președintele Consiliului 

Județean Gorj. 

 

Cu toate că  este doljean la origine, Alexandru Ion Bură  a ales să își dezvolte parcursul 

profesional în județul Gorj. Printr-un frumos concurs de împrejurări,  în anul 1976 ajunge pentru 

prima dată în Târgu Jiu ca tânăr sportiv, când participă la o competiție de atletism pe care o 

câștigă, iar mai târziu, după trei ani, decide să se mute definitiv în orașul lui Brâncuși,  debutând 

în cariera de antrenor cu speranțe și obiective ambițioase.   

Pe parcursul anilor se implică activ în viața sportivă gorjeană și coordonează loturi de atleți la 

nenumărate campionate atât în țară cât și peste hotare.  Prin performanțele obținute i se deschid 

largi perspective în carieră, numele său căpătând rezonanță de talie națională. Primește 

numeroase oferte de a activa în cadrul altor cluburi, chiar și în străinătate, însă alege să rămână 

în continuare în Târgu Jiu, simțindu-se iremediabil atașat de oamenii locului, de tinerii pe care 

îi antrena și de colegii alături de care trăise fiecare emoție, satisfacție și bucurie pentru medaliile 

obținute.  

Astfel, în anul 1989 se numără printre membrii fondatori ai Clubului Sportiv ”Pandurii” Târgu 

Jiu.  Ulterior, cu fiecare etapă parcursă  Ion Bură își confirmă nivelul performant. În 1990 devine 

antrenor federal în cadrul Federației Române de Atletism, iar în 1994 este ales în Consiliul 

Federal al FRA, activând în această calitate până în prezent. Începând cu 1997 este recunoscut 

de Ministerul Sportului ca antrenor emerit.  Aprecierea valorosului antrenor nu se oprește aici.  

În anul 2004 meritele îi sunt răsplătite prin conferirea  Medaliei  ”Meritul Sportiv” clasa I din 

partea Președintelui României de atunci, Ion Iliescu.  Anul 2009 vine cu o confirmare de 

excepție din partea Guinnes World Record, când antrenorul Ion Bură atinge un nou record cu 

echipa de atleți  pentru cea mai lungă distanță alergată de o echipă de ștafetă pe o  lungime de 

3900 km, făcând practic înconjurul României. 

Așadar, din anul 1979, prin activitatea sportivă neîntreruptă, antrenorul Ion Bură a devenit 

emblematic în domeniul atletismului reușind să aducă în palmaresul județului nostru peste 1200 

medalii câștigate de sportivii antrenați pentru competiții mondiale, europene, balcanice și 

naționale. 



Realizează performanțe remarcabile cu loturi de campioni gorjeni pe care îi descoperă îi 

antrenează și îi trimite pe culmile gloriei. Propulsează  la campionatele mondiale pe: Viorica 

Ghican, Luminița Gogîrlea, Ana Nanu, Florina Pană, Andreea Piscu, Adrian Garcea, 

Constantina Diță sau  la campionatele europene pe: Ion Avramescu, Radu Stroia, Ionuț Bură, 

Adrian Garcea, Luminița Gogîrlea, Constantina Diță, Ana Nanu, Laura Popescu. Prin 

participarea la campionatele balcanice aduce peste 100 de medalii iar din campionatele 

naționale aduce un număr de 1012 medalii. 

Întreaga activitate caracterizată de efortul continuu de a descoperi și a pregăti campioni de talie 

mondială, modestia, ambiția și munca susținută de peste 40 de ani prin care și-a adus aportul la 

promovarea sportului gorjean și nu numai, îl recomandă pe domnul Alexandru Ion Bură pentru 

a primi titlul de ”Gorjeanul Anului 2021”, cea mai înaltă distincție a județului Gorj. 

Pentru toate acestea, este absolut necesar ca realizările sale să fie recunoscute într-un mod 

selectiv și anume prin acordarea titlului de ”Gorjeanul Anului 2021”. 

 

 

INIŢIATOR 

 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE, 

ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PATRIMONIU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2021 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune Consiliului Judeţean Gorj acordarea titlului 

“Gorjeanul Anului” pentru anul 2021 domnului Alexandru Ion Bură, antrenor-maestru atletism.  

 

Ca urmare a publicării anunțului nr. 11134/04.07.2022 în vederea depunerii propunerilor de 

nominalizare pentru acordarea titlului ”Gorjeanul Anului 2021”, respectiv a distincției 

”Diplomă de excelență” până la data de 15 iulie 2022, domnul Popescu Cosmin-Mihai, 

Președintele Consiliului Județean Gorj, a depus la Registratura instituției, în termenul prevăzut, 

documentaţia înregistrată sub nr. 11850/14.07.2022 privind nominalizarea pentru titlului 

”Gorjeanul Anului 2021” domnului antrenor Alexandru Ion Bură – personalitate a vieții 

sportive gorjene. 

De asemenea, în termenul stabilit, nu a fost depusă la Consiliul Județean Gorj nicio propunere 

pentru acordarea distincției „Diplomă de excelență”. 

Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative și managementul 

documentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj a redactat 

referatul nr. 17404/17.10.2022 privind propunerile depuse, care ulterior a fost repartizat 

Comisiei consultative de specialitate a Consiliului Județean Gorj, ce funcționează în baza 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 85/30.11.2010 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 85/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 

titlului “Gorjeanul Anului” și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite. 

 

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului Județean Gorj a analizat propunerea de 

nominalizare și a aprobat atribuirea titlului de “Gorjeanul Anului” pentru anul 2021 domnului 

antrenor Alexandru Ion Bură, întocmind în acest sens Scrisoarea de recomandare nr. 

1/17404/17.10.2022 

 

Față de cele menționate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru adoptarea 

proiectului de hotărâre privind acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2021, în forma 

prezentată. 

 

 

 

Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative, 

achiziții publice și patrimoniu 

 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 


