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RAPORT DE SPECIALITATE 

LA 

PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL 

 

pentru aprobarea Regulamentului  privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului 

Săcele” 

 

Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Săcele reprezintă cea mai înaltă distincție civică 

acordată de Consiliul Local al Municipiului Săcele, menită să recompenseze talentul și serviciile 

deosebite ale unor persoane, care, în mod dezinteresat, prin donații, acțiuni umanitare sau alte acțiuni 

similare, au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la îmbunătățirea vieții locuitorilor 

Municipiului Săcele, care au dat dovadă de acte de curaj, devotament în folosul comunității, 

preîntâmpinând producerea unor evenimente cu consecințe grave pentru Municipiul Săcele sau pentru 

locuitorii acestora, foști deținuți politici, veterani de război sau militari a căror viață și/sau activitate s-au 

remarcat prin acte de bravură deosebite, demne de a intra în istoria municipalității și altor persoane în 

cazuri temeinic justificative, în semn de recunoștință și apreciere a meritelor și a contribuțiilor importante 

aduse la crearea, dezvoltarea și sporirea prestigiului Municipiului Săcele, la nivel național și internațional. 

          În vederea instituirii unui cadru unitar de acordare a acestei înalte distincții, se impune aprobarea 

Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Săcele”, în conformitate 

cu noile prevederi legale în materie, respectiv ale Ordinului nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului 

orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului 

de organizare şi funcţionare a consiliului local, cu modificările ulterioare. 

   Faţă de cele mai sus prezentate,  propunem, spre analiză şi aprobare  Consiliului Local,  Proiectul 

de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului  privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al 

Municipiului Săcele”,  în forma prezentată.        
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