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HOTĂRÂREA NR.  248 

 

PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND 

 CONFERIREA  TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea întrunit în ședință ordinară la data de  

30 august 2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului 

de Cetățean de Onoare al Municipiului Tulcea, proiect din inițiativa primarului; 

Luând în discuție Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub 

24774/06.07.2021 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul Sport, Cultură şi Relații Externe, 

înregistrat sub nr. 24767/06.07.2021; 

În baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (13) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Respectând dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 

198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE  

 

ART. 1  Se aprobă Regulamentul privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al 

Municipiului Tulcea, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția Economică şi 

Biroul Sport, Cultură şi Relații Externe. 

ART. 3  Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităților şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi.  

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        SECRETAR GENERAL,                              VICEPRIMAR, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                       George ȘINGHI 
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                                                    Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 248 din data de 30.08.2021 

  

 

REGULAMENT 

privind conferirea titlului de cetățean de onoare al 

Municipiului Tulcea 

 

 

I. Generalități 
 

Art. 1 Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Tulcea reprezintă cea mai înaltă 

distincție      civică, ce recompensează talentul și serviciile deosebite ale unei persoane, române 

sau străine, acordată de către Consiliul Local al Municipiului Tulcea. 

 

Art. 2 Titlul se conferă, după caz, din inițiativa: 

a) primarului, 

b) consilierilor locali, 

c) unui numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a municipiului Tulcea, înscrisă în      

Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în Municipiul Tulcea cu respectarea prevederilor art. 

247 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, în baza unui Laudatio scris ṣi semnat, întocmit, de regulă, de 

personalităţi locale/naţionale din mediul academic, cultural, artistic, ṣtiinţific, social, politic, după 

caz. 

 

Art. 3 Conferirea titlului nu este condiționată de: 

a) cetățenie; 

b) naționalitate; 

c) vârsta; 

d) domiciliu; 

e) sex; 

f) religie; 

g) apartenența politică; 
 

Art. 4 Titlul se conferă după caz: 

a) în timpul vieții celui în cauză; 

b) post-mortem; 
 

Art. 5 Titlul are următoarele caracteristici: 

a) este personal; 

b) este netransmisibil; 
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  c) este un drept al titularului; 

d) are valabilitate nedeterminată; 
 

II. Categorii de personalități îndreptățite la primirea titlului 

 

Art. 6 Sunt îndreptățite să fie propuse pentru conferirea titlului, categoriile de personalități 

care se găsesc în una din situațiile următoare: 

a) personalități cu recunoaștere națională sau universală care și-au adus contribuții la 

dezvoltarea municipiului Tulcea și a imaginii acestuia; 

b) personalități din domeniul culturii, artei, științei, învățământ, sănătate sau din alte domenii 

de           activitate care prin creația sau activitatea lor profesională contribuie în mod deosebit la 

prestigiul orașului Tulcea și al României; 

c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente  deosebit de 

grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în municipiul Tulcea; 

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

îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor municipiului Tulcea; 

e) unor foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au 

contribuit la imaginea pozitivă a municipiului Tulcea în lume; 

f) unor sportivi  tulceni, care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive 

internaționale. 

 

III. Incompatibilități 

 

Art. 7 Nu pot primi titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații: 

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

statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică 

înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care le-ar face 

incompatibile cu deținerea  titlului cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, armistia 

postcondamnatorie sau                dezincriminarea faptei;  

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

clarificarea situației juridice; 

c) este declarat definitiv că a desfăṣurat activităţi de poliţie politică. 

d) În cazul în care persoana propusă pentru conferirea titlului face obiectul unor acţiuni pe 

rolul     instanţelor de judecată privind fapte de natură celor menţionate la art. 7 alin. a). 
 

Art. 8 Persoanele care se găsesc în una din situațiile prevăzute la art. 7, după caz: 

a) nu pot obține titlul; 

b) pierd titlul obtinut. 

 

IV. Procedura conferirii, înmânării și înregistrării titlului 

 

Art. 9 (1) Documentele cu propunerile pentru conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al           

Municipiului Tulcea se înregistrează la Registratura generală a Primariei  municipiului Tulcea, 

pentru Biroul Sport, Cultură și Relații Externe. 
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  (2) Documentele necesare pentru promovarea propunerii vor cuprinde, în conformitate cu art. 

136, alin. (8) din Codul Administrativ, cu cel puțin următoarele înscrisuri: 

a) Proiectul de hotărâre al inițiatorului; 

b) Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre ca instrument de prezentare şi motivare, 

semnat de initiator; 

c) Declaratie tip de acceptare a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Tulcea; 

d) Actul de identitate, în copie vizată în conformitate cu originalul; 

e) Curriculum Vitae în original; 

f) Certificat de cazier judiciar în original; 

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

h) Laudatio, în original, întocmit de persoanele menţionate la art. 2; 

i) alte documente/înscrisuri care susțin propunerea. 

(3) Proiectul de hotărâre al consiliului local însoţit de referatele de aprobare al acestuia şi de           

celelalte documente de prezentare şi de motivare se transmit de Secretarul general al municipiului 

Tulcea Biroului Sport, Cultură și Relații Externe din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului în vederea    analizării şi întocmirii raportului de specialitate și comisiilor de 

specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor. 

(4) Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în ședință 

ordinară sau extraordinară. 

(5) Sinteza raportului de specialitate întocmit de Biroul Sport, Cultură și Relații Externe, va fi 

citită în plenul ședinței Consiliului local al Municipiului Tulcea, de către președintele de ședință. 

(6) Conferirea titlului se face în plenul Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

(7) Decernarea titlului se face de către Primarul Municipiului Tulcea. 

 

Art. 10. Metodologia înmânării titlului este următoarea: 

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

b) Persoana care a făcut propunerea sau un delegat al acesteia prezintă Laudațio; 

c) Primarul Municipiului Tulcea înmânează diploma de “Cetățean de onoare al municipiului 

Tulcea” și o plachetă realizată în acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 

d) Pot lua cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele 

laureatului; 

e) Cuvântul persoanei laureate sau al reprezentantului acesteia; 

f) Laureatul este invitat să scrie câteva rânduri în cartea de Onoare a Municipiului Tulcea. 

 

Art. 11 Diploma este înscrisă de către Biroul Sport, Cultură și Relații Externe în Registrul cu 

Evidența Cetățenilor de onoare ai municipiului Tulcea. 

 

V. Drepturi dobândite de deținătorii titlului 

 

Art. 12 Deținătorii titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul la ședințele Consiliului Local al Municipiului Tulcea, la dezbaterea     

materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local al      

Municipiului Tulcea sau în care acesta este co-organizator; 
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  c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile 

aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

d) Onoruri speciale la manifestarile publice ale municipalității la care va fi invitat. 
 

Art. 13 Drepturile prevăzute la art. 12 încetează în următoarele situații: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea titlului. 

 

VI. Retragerea titlului 

 

Art. 14 Titlul se retrage în următoarele situații: 

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

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

Tulcea, locuitorilor săi sau țării; 
 

Art. 15 Retragerea titlului se face de către Consiliul Local al Municipiului Tulcea, după 

următoarea metodologie: 

a) este sesizat Consiliul Local al Municipiului Tulcea de către persoanele menționate la art. 2; 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor de specialitate a Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea; 

c) retragerea titlului se face prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Tulcea. 

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 cu respectarea prevederilor art. 

199 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 

VII. Îndatoriri ale cetățenilor de onoare 
 

Art. 16 Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea Municipiului Tulcea. 

 

VIII. Dispoziții finale 

 

Art. 17 Informațiile publice referitoare la Cetățenii de Onoare vor fi publicate și în format 

electronic pe portalul Primăriei Municipiului Tulcea, la rubrica special deschisă ca urmare a acestui 

regulament. 

 

       

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

VICEPRIMAR, 

George ȘINGHI 
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