ROMANIA
JUD. CLUJ
ORAȘUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului pentru decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al
orașului Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2009.
Având în vedere necesitatea reglementării procedurilor de acordare a titlului de
Cetățean de onoare al orașului Huedin.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 4585/2009 înaintat de dl.consilier local
Abrudan Sorin și avizat de comisia de cultură la ședința din data de 22.06.2009.
Luând în considerare prevederile art.36, alin.8, si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administrației Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba Regulamentul pentru conferirea titlului de Cetățean de onoare al
orașului Huedin, conform anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre intră in vigoare la 1 august 2009, orice alte dispoziții
contrare se abroga.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a przentei hotărâri se încredințează Primaria
orașului Huedin.
Nr. 84/26.06.2009
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REGULAMENT
Privind conferirea titlului de
„Cetățean de onoare al orașului Huedin”

Titlul de Cetățean de onoare al orașului Huedin reprezintă cea mai înaltă
distincție civică acordată de către Consiliul local al orașului Huedin.

Potrivit dispozițiilor art.36, alin. (8) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau

străine cu merite deosebite titlul de ’’cetățean de onoare al orașului Huedin”.
Procedura de conferire și retragere a titlului de „cetățean de onoare al orașului

Huedin” este reglementată de prezentul

REGULAMENT

Art. 1

(1) Propunerile de conferire a titlului de Cetățean de onoare al orașului

Huedin se fac de către:

a) primar;
b) viceprimar;

c) consilieri locali;
d) cetățeni, în condițiile Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, art.45 alin. (6) și art. 109;
e) organisme sau instituții publice sau private care își desfășoară activitatea în

orașul Huedin, cu condiția preluării propunerii, ca inițiativă, de către persoanele enumerate

la lit. a-c din prezentul articol;
(2) Propunerile de acordare a titlului vor fi însoțite de o notă de prezentare a

persoanei pentru care se propune conferirea titlului și cu mențiunea că sunt îndeplinite
condițiile prevăzute de prezentul Regulament.
Art. 2

(1) Titlul de cetățean de onoare se conferă persoanelor fizice care

îndeplinesc următoarele condiții:
a) sunt majore;

b) au valoare, competență, moralitate recunoscute de către comunitatea locală,

rezultate din nota de prezentare;
c) au sau au avut o contribuție deosebită la dezvoltarea și la creșterea prestigiului
orașului Huedin sau al țării pe plan național și internațional;
d) nu au antecedente penale;

(2) Conferirea titlului de cetățean de onoare al orașului Huedin nu este

condiționată de cetățenie, naționalitate, domiciliu, sex, religie, apartenență politică.
Art. 3

Titlul se poate acorda, după caz:
a) în timpul vieții persoanei în cauză;

b) post-mortem.

Art. 4

Titlul are următoarele caracteristici:
a) este personal;

b) este netransmisibil;

c) conferă drepturi titularului;
d) are valabilitate nedetermitată.

Art. 5

Titlul de cetățean de onoare al orașului Huedin poate fi conferit:
a) personalităților vieții publice, politice, economice, sociale, culturale sau sportive,

persoanelor născute sau domiciliate în orașului Huedin precum și personalităților străine
care, prin activitatea lor, au avut o contribuție importantă la dezvoltarea și creșterea

prestigiului orașului Huedin la nivel național sau internațional;
b) persoanelor 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 orașului Huedin;
c) persoanelor care au dat dovadă de acte de curaj, devotament în folosul
comunității, preîntâmpinând producerea unor evenimente cu consecințe grave pentru

orașul Huedin sau pentru locuitorii acestuia;
d) unor foști deținuți politic, veterani de război sau militari a căror viață și activitate

s-au remarcat prin acte de bravură deosebite, demne de a intra în istoria orașului Huedin;
e) altor persoane în cazuri temeinic justificate.

Art. 6

(1) în documentația înaintată Consiliului Local al orașului Huedin în vederea

acordării titlului de cetățean de onoare și arhivată în dosarul de ședință al consiliului local

din data în care se aprobă hotărârea, se vor găsi obligatoriu:
a) copie buletin/carte de identitate;
b) curriculum vitae;

c) certificat cazier judiciar;
d) nota de prezentare.
e) declarație de acceptare a titlului de Cetățean de onoare al orașului Huedin;

(2) în situația acordării titlului post-mortem, actele obligatorii sunt:
a) nota de prezentare;
b) certificatul de deces.

(3) Documentele menționate mai sus vor fi înaintate spre analiză și verificare
compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei orașului Huedin

Art. 7

Persoana care deține titlul de cetățean de onoare al orașului Huedin are

următoarele drepturi:
a) înscrierea în Cartea de Onoare a orașului Huedin;

b) conferirea însemnelor corespunzătoare titlului de cetățean de onoare al orașului

Huedin: diploma de cetățean de onoare și placheta cu stema orașului;
c) acces gratuit la spectacolele și la manifestările științifice, cultural - artistice și
sportive care se desfășoară pe raza teritorială a orașului Huedin și la care Consiliul Local
al orașului Huedin, Primăria orașului Huedin, instituțiile și serviciile publice subordonate

acestora sunt organizatori;
d) acces gratuit în bazele de agrement ale orașului Huedin.

Art. 8

(1) Conferirea titlului de cetățean de onoare al orașului Huedin se face în

ședințe solemne ale consiliului local organizate cel mult de 2 ori pe an, stabilite de consiliul

local prin hotărâre, sau în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor orașului
Huedin.
(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) pentru motive temeinice invocate
de către persoanele fizice și/sau juridice prevăzute la art. 1 alin. (1), conferirea titlului de

cetățean de onoare se poate face și la alte date decât cele stabilite de consiliul local prin
hotărâre.

(3) Conferirea sau retragerea titlului prevăzut la alin. (1) se aprobă cu votul a
cel puțin două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

(4) Titlul va fi înmânat persoanei respective de către primarul orașului Huedin

care va purta eșarfa cu tricolor.
Art. 9

în situația conferirii titlului de cetățean de onoare al orașului Huedin unui

cetățean străin, hotărârea consiliului local și diploma de onoare vor fi redactate și în limba

țării al cărui cetățean este precum și, la cerere, într-o limbă de circulație internațională. 6 •
Art. 10

Metodologia înmânării titlului este următoarea:

(1) Președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare;

(2) Primarul orașului Huedin prezintă motivele care au stat la baza hotărârii;
(3) Primarul orașului Huedin înmânează diploma de Cetățean de onoare al

orașului Huedin și o plachetă cu stema orașului persoanei laureate sau persoanei care o
reprezintă;

■

(4) Pot lua cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe
scurt meritele laureatului;

(5) Cuvântul persoanei laureate sau al reprezentantului acesteia;
(6) Laureatul este invitat să scrie câteva rânduri în Cartea de Onoare a orașului

Huedin;

Diploma este înscrisă în Registrul cu evidența Cetățenilor de onoare ai

Art. 11

orașului Huedin.
Art. 12

Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea orașului Huedin.

Art. 13

(1) Titlul de cetățean de onoare al orașului Huedin poate fi retras prin

hotărâre a consiliului local, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor prevăzute la

art. 8, alin. (3), în următoarele situații:
a) persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
b) persoana a lezat cu rea-credință interesele statului român sau ale orașului

Huedin;
c) persoana a prejudiciat imaginea orașului Huedin prin fapte sau atitudini care
contravin regulilor de conviețuire socială și ale moralității.

(2) Categoriile de persoane care pot solicita retragerea titlului de cetățean de

onoare sunt cele prevăzute la art.1 alin. (1).
(3) Retragerea titlului va fi adusă la cunoștința persoanei implicate în termen
de 10 zile.

(4) Persoanele cărora li se retrage titlul de cetățean de onoare al orașului
Huedin nu mai beneficiază de drepturile prevăzute la art. 7.

Art. 14

Retragerea titlului se face de către Consiliul local al orașului Huedin, după

următoarea metodologie:
a) este sesizat Consiliul local al orașului Huedin de către persoanele menționate la

art. 1;

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului local;
c) retragerea titlului se va face prin hotărâre a Consiliului local.
d) la ședința Consiliului local va fi invitat deținătorul titlului, iar dacă va fi prezent, i

se va acorda cuvântul, la solicitarea sa;

e) în caz de neparticipare, hotărârea urmează a i se comunica în termen de 15 zile.
Art. 15

Informațiile publice referitoare la Cetățenii de Onoare vor fi publicate și în

format electronic pe portalul Primăriei orașului Huedin, la rubrica special deschisă ca
urmare a acestui regulament.

