ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. __ din 27.04.2018
privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de Onoare”
al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 7580 din 18.04.2018 iniţiată de către
domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul
de specialitate nr. 7581 din 18.04.2018 întocmit de către Serviciul Organizare
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 27.04.2018 al Comisiei pentru
cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din
27.04.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din
27.04.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.
Având în vedere prevederile art. 1–8, cap. XII din anexa la H.C.L. nr. 265
din 22.12.2016 privind modificarea și completarea anexei la H.C.L.
nr. 134/2009 privind aprobarea Statutului Municipiului Roman;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 8, ale art. 45, precum şi cele ale art.
115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică
locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se acordă, post-mortem, titlul de „Cetăţean de Onoare” al
municipiului Roman, personalității romașcane Ion Ionescu de la Brad.
Art. 2. Se acordă, post-mortem, titlul de „Cetăţean de Onoare” al
municipiului Roman, personalității romașcane Dumitru D. Botez.
Art. 3. Se acordă, post-mortem, titlul de „Cetăţean de Onoare” al
municipiului Roman, personalității romașcane Constantin C. Iliescu.
Art. 4. Primarul municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
Emitent: Cabinet Primar
Nr. 7580 din 18.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unor titluri de
„Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman

Ion Ionescu de la Brad
(1818-1891)
primul inginer agronom român, deputat,
membru corespondent al Academiei Române
S-a născut pe 24 iunie 1818, la Roman, în familia Ion și Elisabeta (Safta)
Isăcescu. Tatăl lui era fiul preotului Ștefan Isăcescu, iar mama sa era fiica
preotului Toader Cima.
La vârsta de 7 ani, a urmat Școala domnească din Roman, de la Biserica
Albă. Aici, dascălul Verescu, care îi preda limba română, 1-a numit Ionescu,
adică fiul lui Ion şi astfel pronumele Ion a devenit nume patronimic. Aşa i-a
rămas numele, lui şi fratelui său Nicolae.
Gimnaziul l-a urmat la şcoala Trei Ierarhi din Iaşi. Fiind un elev
excepţional, directorul Gheorghe Asachi l-a transferat la Academia Mihăileană,
unde a îndeplinit şi funcţia de profesor pentru clasele gimnaziale. Rezultatele
sale îl recomandau mai mult către filologie şi literatură, însă contextul economic
instaurat după Pacea de la Adrianopol, a schimbat priorităţile tânărului Ionescu.
Susţinut cu o bursă de studii de domnitorul Mihail Sturza şi condus de
profesorul Maisonabe, a plecat în Franţa, pentru a studia agricultura la o şcoalăfermă specializată. În regiunea Champagne a învăţat viticultura şi fabricarea
şampaniei, apoi la Bois-de-Senant, în apropiere de Paris, s-a ocupat cu
sericicultura. S-a înscris apoi la Sorbona şi a studiat fizica, chimia şi istoria
naturală. A mai urmat şi cursul de botanică la Jardin-des-Plantes şi pe cel de
economie politică la Conservatorul de arte şi meserii.

În anul 1841, întors în țară, este numit administrator la Văcăria
Domnească de la Cioara. În paralel, şi-a reluat activitatea de profesor la
Academia Mihăileană, fiind primul profesor român de științe agricole.
În mai 1845, alături de Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Costache
Negri, Vasile Alecsandri, a aderat la programul de eliberare națională și socială.
Prin urmare, a fost însărcinat în Comisia proprietății (alcătuită din
deputați, țărani și boieri, Comisie creată în scopul de a găsi soluții problemei
agrare) să se ocupe cu problema împroprietăririi ţăranilor. Pentru această
atitudine şi-a atras ura boierilor, iar când turcii au ocupat Bucureştii, Ion Ionescu
a fost prins şi trimis în exil la Constantinopol. Exilul în Turcia s-a prelungit opt
ani și patru luni, timp pe care Ion Ionescu de la Brad l-a consacrat preocupărilor
științifice, îndeplinind și unele funcții: expert și consilier imperial, director al
Școlii de agricultură de la San-Stefano, administrator al domeniilor din
Thessalía ale marelui vizir (unde a înființat o școală profesională de agricultură
și trei ferme model mici).
În anul 1857, când perioada de exil s-a încheiat, Ion Ionescu s-a întors în
Moldova şi a fost profesor de contabilitate şi economie politică la Iaşi, înfiinţând
și patru publicaţii de specialitate.
După Unirea Principatelor, s-a mutat la Bucureşti şi a înfiinţat publicaţia
săptămânală Ţăranul Român, în care milita pentru drepturile ţăranilor clăcaşi şi
susţinea înfăptuirea reformei agrare. Pentru aceasta, boierii l-au dat în judecată,
iar Ion Ionescu de la Brad a fost condamnat la trei luni de închisoare la
Mănăstirea Neamţ.
Fin cunoscător al problemelor rurale, Ion Ionescu de la Brad a fost
consultat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la alcătuirea legii pentru reforma
agrară, fiind numit inspector general al agriculturii pentru toată țara.
Timp de cinci ani cât a fost inspector general al agriculturii, a organizat
expoziţii şi concursuri agricole, a înfiinţat mai multe pepiniere, a condus o
perioadă Institutul de agricultură de la Pantelimon, a fost profesor de agricultură
la Şcoala Normală din Bucureşti. În ciuda activităţii extrem de bogate
desfăşurate, în anul 1869 postul de inspector ocupat de Ion Ionescu este
desfiinţat din cauza aceloraşi critici necontenite la adresa nedreptăţilor la care
continuau să fie supuşi ţăranii.
După încheierea bruscă a activităţii de inspector, împreună cu fratele său
Nicolae Ionescu (distins avocat, fost ministru de externe al României), cumpără
de la stat moşia de la Brad (un sat din fostul județ Roman), unde a înfiinţat o
fermă model mică, pentru ţăranii mai puţin înstăriţi, o fermă model mare pentru
marile exploatări agricole şi o şcoală de agricultură. Din anul 1869 când a
devenit proprietar, şi-a adăugat la nume şi acest renume de la Brad.
Pe 7 septembrie 1871 a fost ales membru corespondent al Academiei
Române, iar în anul 1876 a fost ales deputat în Colegiul 4 Roman. Ca deputat, a
reuşit să treacă legea pentru împroprietărirea tinerilor căsătoriţi şi legea prin care
se vindeau ţăranilor moşiile statului, împărţite în loturi.
Ion Ionescu de la Brad face parte din primul val de statisticieni români
fiind și primul conducător al Oficiului de Statistică din Moldova, postură din
care a demarat primul recensământ al populației din Moldova (1859-1960), de

după Unire. Cu competența și autoritatea recunoscute, a reprezentat România la
numeroase congrese internaționale.
Toată activitatea sa îl consacră ca reper de viziune și aspirație spre
perfecțiune științifică, rămânând definitiv înscris în filele istoriei noastre ca
primul inginer agronom din România. A trăit toată viața iubind ţăranul,
pământul şi patria lui.
În semn de apreciere și de recunoștință pentru întreaga sa activitate și
contribuția pe care a avut-o la înființarea și dezvoltarea învățământului
agronomic în România, două instituții de învățământ românești îi poartă numele:
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la
Brad” din Iași și Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” din Horia, județul
Neamț.
S-a stins din viaţă pe 16 decembrie 1891, la moşia de la Brad, la vârsta de
73 de ani.

Dumitru D . Botez
(1904-1988)
dirijor, compozitor, profesor, membru al Uniunii Compozitorilor,
Maestru Emerit al Artei din Republica Populară Romînă
S-a născut la Roman, pe 10 martie 1904. A urmat cursurile Liceului
Roman Vodă, unde l-a avut profesor pe compozitorul și dirijorul Ioan Cristu
Danielescu. La terminarea liceului și-a dorit să urmeze Conservatorul, dar la
dorința tatălui se înscrie la Facultatea de Drept din Iaşi, ulterior dând examen și
la Conservatorul din Iaşi, unde era director muzicianul romașcan Alexandru
Zirra.
În anul 1929, după terminarea Conservatorului, la Secția teoretică și
instrumentală, se întoarce la Roman ca dirijor la Biserica Sf. Voievozi.
În perioada 1931-1933 a fost profesor la catedra de muzică a Seminarului
Teologic Sf. Gheorghe din Roman. În toamna anului 1933 a intrat, prin concurs,
în orchestra Radiodifuziunii din București.
A fost profesor de muzică la Gimnaziul Comercial Regele Ferdinand și la
Liceul comercial Marele Voievod Mihai din București.
Între anii 1938-1942 a fost profesor de muzică la Liceul Militar Nicolae
Filipescu de la Mănăstirea Dealu din Târgoviște, apoi profesor la Seminarul
Pedagogic Universitar Titu Maiorescu din București.
În perioada 1945-1950 a fost dirijor al Corului Radio, unde a dirijat
Requiemul de Verdi, avându-l la pupitrul orchestrei pe George Enescu.
Din anul 1949 a fost membru al Uniunii Compozitorilor și în același an a
fost numit la Catedra de Dirijat Cor de la Conservatorul Ciprian Porumbescu. În
anul 1953 i s-a încredinţat conducerea Corului Filarmonicii George Enescu.
Începând cu anul 1949 și până în anul 1974 a fost conferențiar la catedra
de dirijat ansamblul coral al Conservatorul Ciprian Porumbescu din București,
între anii 1959 -1962 fiind și Rector al Conservatorului Ciprian Porumbescu.

Prin Decretul nr. 514 din 18 august 1964 al Consiliului de Stat al
Republicii Populare Romîne, dirijorului Dumitru D. Botez i s-a acordat titlul de
Maestru Emerit al Artei din Republica Populară Romînă pentru merite deosebite
în activitatea desfășurată în domeniul teatrului, muzicii, artelor plastice și
cinematografiei.
Pentru activitatea desfășurată, a primit numeroase premii și distincții:
Ordinul Muncii, Meritul cultural, Medalia comemorativă Zoltan Kodaly
(Budapesta), Marele premiu al Uniunii Compozitorilor.
A publicat numeroase studii și articole în reviste de profil: Muzica,
Cercetări de muzicologie, Contemporanul, Îndrumătorul cultural.
A susținut conferințe, concerte-lecție, comunicări științifice, emisiuni
radiofonice și de televiziune.
A organizat și condus cursuri de perfecționare pentru dirijorii de cor. A
armonizat diferite coruri pe care le-a dirijat în concerte publice, emisiuni Radio,
spectacole de gală și aniversare. A dirijat peste 1500 de lucrări corale cu
Filarmonica George Enescu.
A fi pedagog înseamnă să posezi un anumit fel de a fi, să dispui de
numeroase calităţi: calm, răbdare, voinţă fermă, iubire de oameni şi
capacitatea de a le modela sufletele, capacitatea de a fi drept, înţelegător şi
neinfluenţabil, să iubeşti trecutul şi să speri în «viitorul de aur» al ţării tale şi al
omenirii, de a fi bun şi sever totodată, să-ţi menţii, când este nevoie, hotărârile
luate, de a renunţa la ele când împrejurările sunt altele, să faci din tine însuţi un
om superior, care să fie şi altora exemplu.
A încetat din viață pe 5 octombrie 1988, la București.

Constantin C. Iliescu
(1892-1978)
academician profesor doctor,
întemeietorul cardiologiei moderne din România
Prof. dr. Constantin C. Iliescu s-a născut pe 15 septembrie 1892, la
Roman, în familia generalului Constantin Iliescu. Mama sa, Olimpia
Makarovitsch era sora generalului de divizie Gheorghe V. Makarovitsch, erou al
Războiului de Independenţă, decorat cu Legiunea de Onoare franceză.
Constantin C. Iliescu a absolvit liceul la Iaşi şi a urmat cursurile Facultății
de Medicină din Bucureşti. În anul 1919 a primit o bursă şi a studiat, timp de
patru ani, în Anglia. După terminarea studiilor a revenit în România, unde s-a
dedicat activităţii didactice.
De numele prof. dr. Constantin C. Iliescu se leagă constituirea primei
unităţi cu profil de cardiologie, primul centru de asistenţă curativă şi profilactică
a cardiacilor şi a unui cabinet de consultaţii realizate în cadrul Spitalului
Brâncovenesc, la sfârşitul celui de-al doilea război mondial.

În anul 1950, prof. dr. Constantin C. Iliescu a înfiinţat şcoala de pregătire
a medicilor cardiologi, în condiţii moderne, cu unitate coronariană, sală de
cateterism, teste de evaluare şi servicii de recuperare.
Academicianul prof. dr. Constantin C. Iliescu este creatorul şcolii
moderne de cardiologie, a reţelei de cardiologie din România şi a unei instituţii
unice în lume la acea vreme, instituţie numită ASCAR (ASistenţa CARdiacilor).
Datorită prof. dr. C.C. Iliescu s-a dezvoltat şi o reţea de cardiologie prin
crearea secţiilor de cardiologie în centrele universitare şi a serviciilor de
cardiologie în principalele oraşe din ţară.
În semn de apreciere și de recunoștință pentru întreaga sa activitate,
Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu" din
București poartă numele celui care este considerat fondatorul cardiologiei
moderne din România.
A încetat din viață pe 30 octombrie 1978, la București.
Drept pentru care, propun domnilor consilieri să analizeze şi să se
pronunţe prin vot asupra acordării titlurilor de „Cetăţean de Onoare” al
municipiului Roman.

Primarul Municipiului Roman ,
Lucian-Ovidiu MICU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unor titluri de
„Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman
Examinând expunerea de motive nr. 7580 din 18.04.2018, iniţiată de către
Primarul municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, prin care se propune
acordarea unor titluri de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman, se
constată că acestea sunt conferite cu respectarea prevederilor articolului 36, alin.
8, din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, precum şi cu
respectarea condiţiilor de fond, formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele
de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă.
De asemenea, se constată că se întrunesc condiţiile prevăzute în
Regulamentul privind modul de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare” al
municipiului Roman (art. 1 – 8 ale capitolului XII din anexa la H.C.L. nr. 265
din 22.12.2016 privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.
134/2009 privind aprobarea Statutului Municipiului Roman), argumentele şi
prezentarea activităţii următoarelor personalităţi romașcane:
 Ion Ionescu de la Brad
 Dumitru D. Botez
 Constantin C. Iliescu
Faţă de cele menţionate mai sus se impune acordarea avizului favorabil
pentru adoptarea proiectului de hotărâre anexat.
Șef Serviciu Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT
Jr. Mihai BÎRJOVANU

