ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
	PRIMAR 	' 
Nr. ______ din ______
REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea titlului de 
"Cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc" 
domnului Piticari Mihai
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. 
Domnul Mihai Piticari s-a născut în municipiul Câmpulung Moldovenesc, 
judeţul Suceava, la data de 5 noiembrie 1947. În anul 1965, absolvind Liceul "Dragoş 
Vodă" din municipiul Câmpulund Moldovenesc, se înscrie la cursurile Facultăţii de 
Matematică - Mecanică din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. 
Îşi urmează vocaţia şi devine profesor de matematică, debutând la Şcoala din 
Moldoviţa. Revine acasă, după 7 ani şi predă încă 4 ani la Grupul Şcolar nr.1 din 
Câmpulung Moldovenesc. 
Şcoala care i-a consfinţit talentul de "matematician", de profesor de excepţie, a 
fost Liceul "Dragoş Vodă" din Câmpulung Moldovenesc. 
În această unitate şcolară, în perioada 1981 - 2016, a desfăşurat o bogată 
activitate didactică, educativă şi de cercetare, innobilând entuziasmul creator. 
A participat cu lecţii şi probleme originale la tabere de pregătire ale lotului de 
matematică pentru olimpiada internaţională de matematică încă din anii 80. În fiecare 
an comisia naţională de matematică a selectat probleme propuse de profesorul Piticari 
pentru faza judeţeană şi naţională. 
Este autor al unor manuale de matematică pentru clasele a XI -a si a XII -a. 
În cei 40 de ani de activitate la cadedră, căreia i s-a dedicat cu întreaga-i fiinţă, 
a dovedit o rigoare a muncii bazată pe o temeinică pregătire profesională şi pe 
	

maturitate didactică, un rezultat a cocrcnţci, logicii şi echilibrului demersusului 
didactic. 
Recunoaşterea muncii sale s-a concretizat în timp, în numeroasele participări la 
competiţii naţionale' şi internaţionale, participări la concursuri tclevizatc de 
matematică, emisiuni TV, prin articole în presă, citări în gazete româneşti şi străine şi 
aprecieri ale unor academicieni, profesori de renume. 
Pentru întreaga sa activitate didactică şi ştiinţifică, munca de cercetare şi 
inovare, promovarea unui învăţământ de calitate şi spiritul competitiv, domnul 
profesor Mihai Piticari este o emblemă a învăţământului preuneversitar câmpulungean 
SI sucevean. 
, 
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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