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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind conferirea TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului 

Bacău, – POST – MORTEM – scriitorului şi omului de cultură băcăuan, 
OCTAVIAN VOICU 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Bacău 
 Având în vedere: 

- Prevederile HCL nr. 199/ 2003, prin care s-a aprobat Statutul Propriu al 
Municipiului Bacău; 

- Prevederile HCL nr. 83/ 28.04.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de 
conferire a Titlului de „Cetăţean de Onoare”, care prevede acordarea acestui titlu şi 
„Post – Mortem”; 

- Cererea înregistrată sub 13086/ 31.03.2006, formulată de consilierii locali 
Dima Carmen şi Marcu Costică, însoţită de Tabelul Nominal cu 25 de persoane, 
oameni de cultură din municipiul Bacău, care au semnat pentru susţinerea conferirii 
„Post – Mortem” Titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, scriitorului 
Octavian Voicu; 

- Expunerea de motive a consilierilor locali. 
 În baza dispoziţiilor art. 38 (2) lit. „v” şi ale art. 46 (1) din Legea nr. 215/ 2001 
a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1 Se conferă, TITLUL DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
BACĂU – POST – MORTEM, scriitorului şi omului de cultură OCTAVIAN 
VOICU, născut în localitatea Viforeni, judeţul Bacău. 
 
Art. 2 Titlul, Diploma şi Cheia oraşului Bacău, vor fi ridicate de către fiul 
scriitorului, dl. Dionis Puşcuţă cu domiciliul în Bacău, care se legitimează cu BI seria 
XC nr. 410846 – Poliţia Bacău. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind conferirea TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE 

ONOARE” al municipiului Bacău, – POST – MORTEM – scriitorului şi omului 

de cultură băcăuan, OCTAVIAN VOICU 

 

 

  Un grup de 25 persoane, oameni de cultură (artişti plastici, pictori, scriitori, 

poţi, etc.) din municipiul Bacău, au semnat un tabel prin care susţin acordarea „Post – 

Mortem” a „Titlului de Cetăţean de Onoare” al municipiului Bacău, scriitorului 

Octavian Voicu. 

  Din iniţiativa consilierilor locali Dima Carmen şi Marcu Costică, se 

promovează acest proiect de hotărâre, prin care se propune conferirea post – mortem 

a Titlului de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Bacău, scriitorului Octavian 

Voicu, pentru meritele sale deosebite obţinute în activitatea culturală desfăşurată în 

municipiul şi judeţul Bacău, precum şi în ţară, ca membru al Uniunii Scriitorilor din 

România. 

  Născut la 28.10.1940, în localitatea Viforeni, comuna Ungureni, judeţul 

Bacău, după terminarea şcolii primare precum şi a liceului în Bacău, în perioada 1961 

– 1966, urmează şi termină Facultatea de Istorie la Universitatea „Al. I. Cuza” din 

Iaşi. 

  În perioada 1966 – 1968, publică în revista „Ateneu” din Bacău şi a lucrat ca 

metodist la Casa Creaţiei Populare Bacău, iar în perioada 1968 – 1985, ocupă funcţia 

de Bibliograf la Institutul Pedagogic Bacău apoi secretar literar la Teatrul Bacovia. 

  În anii 1973 – 1975, publică două volume de versuri, iar în 1978, devine 

membru al Uniunii Scriitorilor din România, publicând în continuare alte 6 volume 

de poezii, în total publicând 8 volume de poezii. 

  Din cele prezentate mai sus, se poate constata că preţiosul om de cultură, a 

desfăşurat o activitate prodigioasă în domeniul culturii şi artei băcăuane. S-a făcut 

remarcat şi prin numeroase apariţii editoriale şi publicistice în cele mai importante 



reviste de cultură din ţară, în decursul celor peste 50 de ani de activitate, contribuind 

în mod substanţial la dezvoltarea cultural – artistică a oraşului nostru. 

  Propunerea noastră a fost însuşită şi de domnul Primar al municipiului 

Bacău. 

  Cu speranţa că domnii consilierii locali, vor primi cu căldură şi 

disponibilitate cererea noastră, având ca suport de susţinere semnăturile a 25 de 

persoane, oameni de cultură din Bacău, îi rugăm să adopte proiectul de hotărâre în 

forma prezentată. 

  Având convingerea că proiectul de hotărâre ce-l supunem discuţiei va fi 

aprobat, menţionăm că Titlul, Diploma şi Cheia Oraşului Bacău, vor fi ridicate de fiul 

scriitorului, Dionis Puşcuţă din Bacău. 
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