
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL CORNU

HOTĂRÂRE

Privind conferirea titlului de  “Cetăţean de Onoare al comunei Cornu” 
domnului ION ALEXE

Având în vedere:
-Expunerea de motive a domnului Primar în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre 
şi Raportul de specialitate elaborat de Compartimentul de resort,
-Referatul  elaborat  de  secretarul  comunei,  prin  care  se  propune  conferirea  titlului  de 
Cetăţean de Onoare al comunei Cornu domnului Ion Alexe,
-Rapoartele comisiilor de specialitate  nr.2 şi 3 ale Consiliului Local prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre; 
-Prevederile  art.36  alin.(8)  din Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile HCL nr.17/2010, prin care s-a aprobat Regulamentul de conferire a titlului 
de cetăţean de Onoare al comunei Cornu;

Luând  în  considerare  curriculum  vitae  al  domnului  Ion  Alexe,  numeroasele 
diplome  şi  distincţii  obţinute  în  strălucita  sa  activitate  de  sportiv  şi  remarcabila 
contribuţie adusă la dezvoltarea şi creşterea prestigiului comunei Cornu la nivel naţional 
şi internaţional;

În temeiul art. 45(1) şi cel al art.115(1) lit.b din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se conferă domnului  ION ALEXE, din comuna Cornu,  judeţul  Prahova 
„TITLUL DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI CORNU” .

Art.2. Diploma de Cetăţean de Onoare însoţită de placheta comunei Cornu vor fi 
înmânate de Primarul comunei Cornu în plenul şedinţei  Consiliului Local al comunei 
Cornu.  

Art.3.  Secretarul  comunei  CORNU  va comunica prezenta  hotărâre persoanelor 
interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nicolae SAVU

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                SECRETAR,
                                                                                                              Daniela IANCU 
Cornu, 8 iunie 2010
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA CORNU
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind conferirea titlului de  “Cetăţean de Onoare al comunei Cornu” 

domnului ION ALEXE

Potrivit  36  alin.(8)  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale, 

republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  art.39  alin.6  din  Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

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.

 În şedinţa Consiliului Local al comunei din data de 27 aprilie 2010 a fost adoptată 

Hotărârea nr.17, prin care s-a aprobat acest regulament.  Conform prevederilor cuprinse 

în Regulament, am elaborat propunerea de conferire a titlului de Cetăţean de Onoare al 

comunei  Cornu,  domnului  Ion  Alexe  –  născut  şi  domiciliat  în  comuna  Cornu, 

personalitate  care,  prin  activitatea  sa  sportivă,  a  avut  o  contribuţie  excepţională  la 

dezvoltarea  şi  creşterea  prestigiului  comunei  Cornu,  atât  la  nivel  naţional  cât  şi 

internaţional. Informaţiile  privind  activitatea  de  excepţie  a  domnului  Ion  Alexe  sunt 

prezentate detaliat în referatul elaborat de secretarul comunei Cornu.

În baza celor expuse mai sus, am elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl 

propun spre aprobare Consiliului Local. 

Primar,
Cornel NANU

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA



COMUNA CORNU
SECRETAR

REFERAT
Privind conferirea titlului de  “Cetăţean de Onoare al comunei Cornu” 

domnului ION ALEXE

În panoplia sportivilor români de excepţie, domnul Ion Alexe face o figură aparte, 

prin multitudinea de titluri naţionale şi internaţionale câştigate în sportul pe care l-a iubit 

şi consacrat, respectiv boxul.

Ion Alexe, e cel mai medaliat "greu" din istoria boxului românesc. Vicecampion 

olimpic în '72 (Munchen) şi un titlu european în '69 (Bucureşti) au fost momentele de 

glorie ale carierei unui colos care a rezistat timp de un deceniu în lotul naţional. Printre 

adversarii  de  calibru  cu  care  s-a  luptat  pe  ringurile  de  box s-au  numarat  şi  cei  doi 

campioni mondiali, americanul George Foreman şi cubanezul Teofilo Stevenson. În anul 

1963, pe cand se afla în anul II la şcoala profesională din Câmpina, la îndemnul unor 

colegi care deja practicau boxul, s-a înscris la clubul “Energia”. Primul antrenor care i-a 

pus  mănuşile  în  mâini  a  fost  profesorul  Traian Marinescu.  Ulterior,  s-a  transferat  la 

“Dinamo”, pentru că a trebuit să-şi satisfacă stagiul militar.

 Primul său rezultat notabil l-a avut în anul 1967, când a devenit campion naţional. 

In  finală,  Ion Alexe a dispus  de Vasile Mariuţan,  nimeni altul  decât titularul  lotului 

naţional  şi  idolul  său.  În  urma  acestei  victorii,  pugilistul  originar  din  Cornu  a  fost 

convocat pentru lotul ce a făcut deplasarea la Olimpiada de vară de la Mexico. Acolo l-a 

întâlnit şi  eliminat în primul tur pe J. Coker (Sierra Leone), ca apoi, în faza imediat  

următoare,  să  dea  piept  cu  viitorul  campion  olimpic  şi  mondial  la  profesionişti, 

americanul George Foreman. 

Un an mai târziu, la Campionatul European disputat la Bucureşti, a cucerit aurul, 

după ce l-a învins în finală pe bulgarul Kiril Pandov, confirmandu-şi definitiv valoarea şi 

realizând cea mai frumoasă performanţă a greilor români.

În 1971, a participat la Campionatul European de la Madrid, fiind învins de vest-

germanul Peter Hussing. În 1972 a fost selecţionat, pentru a doua oară consecutiv, în 

lotul olimpic al României; la Olimpiada de la Munchen, Alexe a trecut de sportivii din 



Ungaria, Germania şi Suedia şi a ajuns în finală, în care nu s-a mai putut prezenta, din 

păcate, devenind indisponibil din punct de vedere medical. Însă la această olimpiadă, Ion 

Alexe a fost singurul român care a urcat pe podiumul de premiere, cu medalie de argint.

În anul 1973, Ion Alexe a participat la Campionatul European de la Belgrad, unde 

a obţinut medalia de bronz. În anul 1976 a participat la Dinamoviada din Rusia, unde a 

câştigat aurul.

Este de remarcat şi palmaresul naţional, unde a obţinut de 6 ori titlul de campion 

naţional la categoria “+81 kg”, în anii: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 şi 1973. 

În  anul  1976 s-a  retras  din  naţională  şi  şi-a  dedicat  activitatea  sa  meseriei  de 

dascăl,  ocupându-se  de  pregătirea  fizică  a  cursanţilor  Şcolii  de  subofiţeri  de  poliţie 

Câmpina, de unde s-a pensionat cu gradul de colonel.

Pentru  contribuţia  deosebită  adusă  la  dezvoltarea  activităţii  sportive  şi  pentru 

rezultatele valoroase obţinute în carieră, domnul Ion Alexe a fost răsplătit cu numeroase 

distincţii, dintre care cele mai importante:

1973 – Brevetul conţinând Ordinul  “Meritul Sportiv” şi  titlul de  “Maestru Emerit al  
Sportului”
1988 - Brevetul conţinând Ordinul “Meritul Militar” pentru 20 de ani vechime în cadrele 
permanente ale M.I.
1999 – Titlul de  Cetăţean de onoare al municipiului Câmpina şi fiu al oraşului pentru 
merite deosebite în domeniul sportului.
2001  –  Diplomă  de  onoare  cu  ocazia  aniversării  Zilei  Poliţiei  Române,  ca  semn de 
preţuire a activităţii depuse pentru apărarea valorilor statului de drept;

- Diplomă de excelenţă acordată de Inspectoratul General de poliţie, ca semn de 
preţuire şi consideraţie pentru întreaga activitate depusă în slujba apărării ordinii publice;

-  Diplomă de excelenţă acordată de federaţia Română de Box pentru merite 
deosebite în dezvoltarea boxului, cu prilejul sărbătoririi a 75 ani de la înfiinţarea 
federaţiei Române de Box.

În urma celor expuse mai sus, propun conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 

comunei Cornu, domnului Alexe Ion, ca o recunoaştere a meritelor deosebite în cariera 

sa sportivă. 

                                                      Secretar,

Daniela IANCU
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