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JUDEŢUL SUCEAVA 
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   Nr. _______ din ______
REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea titlului de 
"Cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc" 
doamnei Ţîmpău Elena Erzilia
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. 
Doamna Ţîmpău Elena Erzilia s-a născut în comuna Zamostea judeţul Suceava, 
la data de 24.07.1974. A absolvit Facultatea de Educaţie Fizică, specializarea Atletism, 
din cadrul Universitătii "Stefan cel Mare" Suceava. 
, , 
Doamna Ţîmpău Elena Erzilia a început să practice atletismul de la vârsta de 
13 ani, ajugând în doar câţva ani să câştice numeroase titluri naţionale, apoi 
remarcându-se pe plan balcanic, europen şi mondial. 
S-a remarcat, în special, datorită voinţei, muncii şi sacrificiului de care a dat 
dovadă. 
O parte din cele mai importate rezultate, din cariera sportivă a doamnei Ţîmpău 
Elena Erzilia, care sunt cuprinse în Enciclopedia Educaţiei Fizice şi Sportului sunt: 
Multiplă Campioană şi Multiplă Medaliată la Campionatele Naţionale, Vicecampioană 
Mondială, Campioană Europeană la atletism în probele de 3000m, 1500m, cros 
individual şi cu echipa României. 
În întreaga carieră a câştigat aproximativ 150 de medalii la categoriile de vârstă: 
junior, tineret şi seniori. 
Un rezultat remarcabil este recordul naţional la 3000m sală, pe care îl deţine 
din anul 1993, care este în vigoare şi în ziua de azi. 
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Datorită unor probleme de sănătate, nu şi-a mai putut continua cariera de 
sportiv, orientându-sc astfel spre cariera de antrenor, din anul 2000, în cadrul clubului 
C.S.M. Suceava şi din anul 2003 şi la C.S.M. Rarăul. 
Au urmat numeroase rezultate din postura de antrenor precum: Recorduri 
Naţionale, multiple Medalii la Campionale Naţionale, Medalii la Campionatele 
Balcanice, Vieecampion Europcn, Campion Mondial, Vicecapioană Olimpică 
Europeană în probele dc 800m, 1500m, 300m, alergare montană şi cros. 
În cariera de antrenor a câştigat 100 de medalii antrenând sportivii din 
Câmpulung Moldovenesc. 
Fiind o antrenoare cu experienţă dobândită de-a lungul timpului, a reuşit să 
organizeze în mod ireproşabil mai multe competiţii sportive, printre care menţionăm 
trei ediţii ale Campionatului Naţional de alergare montană şi o ediţie a Campionatului 
Balcanic de alergare montană desfăţurate în municipiul Câmpulung Moldovenesc. 
Mai amintim faptul că şase sportivi din cadrul elubului C.S.M. Rarăul antrenaţi 
de doamna Ţîmpău Elena Erzilia, fac parte din 29 de loturi naţionale pe diferite 
categorii de vârstă. 
În semn de recunoştinţă pentru conduita sa profesională şi socială propun 
conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc. 
Cu aceste argumente supun aprobării Consiliului Local acest proiect de 
hotărâre. 
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