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                                                                                                                                     Anexa  

 

REGULAMENT 

 

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Săcele” 

 

 

CAPITOLUL I  - Dispoziții  generale 

 

Art. 1. Titlul de „Cetătean de onoare al Municipiului Săcele”, denumit în continuare Titlu reprezintă 

cea mai înaltă distincție acordată de consiliul local  Municipiul Săcele. 

Art. 2. Titlul de „Cetătean de onoare al municipiului Săcele se acordă, după caz, din inițiativa: 

a) primarului; 

b) consilierilor locali; 

c) unui număr de cel puțin puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în  

Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Săcele,  

Art. 3.  Acordarea Titlului nu este condiționată de: 

a) Cetățenie 

b) Naționalitate 

c) Vârstă 

d) Domiciliul 

e) Sex 

f) Religie 

g) Apartenență politică 

Art. 4. Titlul se poate acorda în timpul vieţii persoanei în cauză sau post-mortem. 

Art. 5. Titlul are următoarele caracteristici: 

a) este personal; 

b) este netransmisibil; 

c) este un drept al titularului; 

d) are valabilitate nedeterminată. 

 

CAPITOLUL II - Categorii de persoane sau personalități  îndreptățite la primirea titlului 

 

Art. 6.  Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului, categoriile de persoane sau 

personalități care se găsesc în una din situațiile următoare: 

a) personalități cu recunoaștere locală,  națională sau internațională care și-au pus amprenta asupra 

dezvoltării Municipiului Săcele și a imaginii acestuia. 

b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Municipiului Săcele , în 

țară și străinătate. 

c) persoane care, prin actiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave, sau 

prin sacrificiul suprem  au salvat vietile concetatenilor lor, în municipiul Sacele. 

d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare, etc.), au produs o 

îmbunătățire  simțitoare a condițiilor de viață ale locuitorilor Municipiului Săcele 

e) fosti detinuti politici, sau veterani de razboi care prin activitatea lor ulterioara au adus un aport la 

realizarea unei imagini positive a Municipiului Săcele  în lume. 

f)  sportivi, artiști născuți sau formați în Municipiul Săcele cu  rezultate deosebite in competitii 

sportive sau artistice naționale sau internationale. 

g) oricărei persoane care s-a remarcat în mod deosebit, în orice domeniu de activitate, iar acțiunile sale 

au dus la promovarea imaginii Municipiului Săcele în lume. 

h) Post mortem – demnitari, academicieni, profesori, orice alte persoane care au contribuit în mod 

deosebit la creșterea prestigiului Municipiului Săcele, cu respectarea următoarelor condiții 

- Contribuția semnificativă, larg apreciată de comunitatea săceleană 
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- Conduită etică, morală și civică demnă 

- Propunerea să vină din partea unei instituții, asociații sau personalități renumite 

 

CAPITOLUL III - Incompatibilităţi 

 

Art. 7.  Nu pot deține Titlul de Cetățean de onoare al Municipiului Săcele persoanele care se găsesc în 

una din următoarele situaţii: 

a) au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea de infracţiuni contra umanităţii, contra statului 

sau fapte penale. 

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului, propunerea se va face după 

clarificarea situației juridice.  

 

CAPITOLUL  IV - Procedura acordării  titlului 

 

Art. 8. (1) În documentaţia înaintată Primăriei Municipiului Săcele în vederea acordării titlului de 

cetăţean de onoare şi arhivată în dosarul de şedinţă al Consiliului Local din data în care se aprobă 

hotărârea, se vor găsi obligatoriu:  

 a) copie buletin/carte de identitate(copie vizată în conformitate cu originalul) 

 b) curriculum vitae - original 

 c) certificat cazier judiciar în original; 

 d) nota de prezentare. 

 e) trei recomandări de la persoane juridice sau fizice din domeniul de activitate al candidatului pentru 

titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele.                                                                                                                           

(2) În situaţia acordării titlului post-mortem, actele obligatorii sunt: 

 a) nota de prezentare; 

 b) actul de deces al celui propus, după caz copie vizată în conformitate cu originalul. 

(3) Persoanele prevăzute la art. 2, după înregistrarea dosarului, depun la Secretarul General al 

Municipiului Săcele proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare și dosarul prevăzut la alin.(1) 

sau (2). 

(4) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (3) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor consiliului local 

dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

cu modificările și completările ulterioare 

(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau extraordinară. 

  (6) Hotărârea privind acordarea Titlului se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor locali. 

  (7) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs. 

  (8) Decernarea titlului se face de către Primarul municipiului Săcele  în cadrul  ședințelor ordinare sau 

extraordinare ale consiliului local al Municipiului Săcele. 

 

              CAPITOLUL V -  Înmânarea titlului 

 

Art. 9. Metodologia înmânării titlului este următoarea: 

a) Preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare; 

b) Primarul Municipiului Săcele prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii 

hotărârii consiliului local nr..... 

c) Primarul Municipiului Săcele înmânează diploma de “Cetăţean de onoare al Municipiului 

Săcele”,  persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 

d) Ia cuvântul persoana laureată sau  reprezentantul acesteia; 

e) Pot lua cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele laureatului; 

f) Laureatul sau după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în cartea 

de Onoare a Municipiului Săcele; 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

            CAPITOLUL VI - Drepturile  dobândite de deținătorul Titlului  

 

Art. 10. Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 
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a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Municipiului Săcele la dezbaterea 

materialelor care privesc întreaga comunitate. 

b) dreptul de a participa la toate manifestările cultural-sportive desfășurate sub patronajul 

Consiliului Local al Municipiului Săcele sau în care acesta este co-organizator. 

c) dreptul de a participa gratuit  la manifestările ştiinţifice, cultural - artistice şi sportive 

organizate de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local; 

d) dreptul de a circula gratuit  pe mijloacele de transport in comun din Municipiul Săcele. 

 

 Art. 11. Drepturile prevăzute la art. 10 încetează în următoarele situaţii 

a) decesul titularului; 

b) retragerea titlului. 

 

CAPITOLUL VII - Retragerea titlului 

 

Art. 12. Titlul se retrage în următoarele situații:  

a) atunci când ulterior decermării, apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7, 

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură Municipiului 

Săcele, locuitorilor săi sau țării. 

Art. 13. Retragerea titlului se face de către Consiliul Local al municipiului Săcele, după urmatoarea 

metodologie: 

a) este sesizat Consiliul Local al municipiului Săcele de către persoanele menţionate la art. 2; 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului Local; 

c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a Consiliului Local adoptată cu majoritatea absolută, 

cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii. 

d) la şedinta  consiliului local va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent, i se va acorda 

cuvântul, la solicitarea sa și susținerile sale vor fi consemnate în procesul verbal al ședinței. 

 

CAPITOLUL  VIII - Indatoriri ale cetatenilor de onoare : 

 

Art. 14. Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea Municipiului Săcele. 

Art. 15.Fiecare Cetăţean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu numele 

acestuia. 

  CAPITOLUL IX -  Dispoziţii finale 

 

Art. 16. Informaţiile publice referitoare la Cetăţenii de onoare ai municipiului Săcele  vor fi publicate 

şi în format electronic pe portalul Primăriei municipiului Săcele, la rubrica special dedicata. 

Art. 17. Legitimarea cetăţenilor de onoare ai municipiului Săcele  se va face în baza unui înscris 

denumit brevet semnat de către Primarul Municipiului Săcele. 

Art. 18. Prezentul Regulament are la bază următoarele acte normative 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificaările și completările ulterioare 

- Anexa nr. 7 la Ordinul 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, 

fără a se limita la acestea.  

 

         APROBAT 

    PRIMAR  Ing. Virgil Popa                                                                                                                

       Întocmit 

            Secretar General 

              c.j. Geta Zamfir 


