
  ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
 

PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

privind completarea și modificarea Regulamentului  pentru conferirea 
titlului de “Cetățean  de onoare”și a altor titluri și distincţii personalităţilor 

cu merite deosebite, aprobat prin HCL nr.62/2014 
 

Consiliul Local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț; 

Luand act de Expunerea de motive nr.17327 din 11.12.2018 înaintată de către 

Primarul orașului Tîrgu Neamț și Raportul de specialitate nr.17328 din 11.12.2018 al Serviciului 

Comunicare si Relatii Publice ;  

Tinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Tîrgu 

Neamţ;     

În conformitate cu prevederile art.36, alin.(8), art.45 alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din 

Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

Art.1. Se aprobă completarea și modificarea Regulamentului pentru conferirea titlului de 

“Cetăţean de onoare” și a altor titluri și distincţii personalităților cu merite deosebite, aprobat 

prin HCL nr.62/2014, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

Art.2. Serviciul Comunicare si Relaţii Publice din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamţ va lua 

toate măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul orașului Tîrgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea prezentei 

hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate.  

 

 

Inițiator, 

Primar, 

Harpa Vasilică 

   

Avizat legalitate,  

           Secretar , 

                                                                                               Cons.jr. SABIN ISABELA 

 

 
RPM/RPM 

Ex 2 



PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ                   Aprob, 
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE     Primar, 
Nr. 17328 din 11.12.2018 
                            Vasilică HARPA 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea Regulamentului pentru conferirea 

titlului de “Cetăţean de onoare” și a altor titluri și distincţii personalităților cu merite deosebite, 

aprobat prin HCL nr.62/2014   

 

 

În Regulamentul aprobat prin HCL nr.62/2014 se configurează modul de acordare a titlurilor si 

distincțiilor, cazurile de retragere a acestora, drepturile și obligațiile laureaților, alte dispoziții care 

introduc exigenţe și consacră standarde de promovare a imaginii și de recompensare a personalităţilor 

apreciate ca valoroase de comunitate. 

 Datorita complexității deciziei de evaluare a meritelor personalităților propuse pentru titluri și 

distincții în diversele domenii ale vieții sociale, se impun modificări la următoarele articole din 

Regulament: 

- art.9 – Persoanele cărora li se poate acorda titlul de ”Cetățean de onoare” 

- art.10- Titlul Pro Urbe – persoanele cărora li se poate acorda titlul PRO URBE  

- Cap.V - Drepturi dobândite de deținătorii titlurilor și distincțiilor  - se modifică în Drepturi 

dobândite de deținătorii Titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Tîrgu Neamț” 

- Cap.VI – Retragerea și suspendarea titlului sau distincției – se modifică procedura 

 

Ca urmare, propun Consiliului Local aprobarea completării și modificării Regulamentului pentru 

conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” și a altor titluri și distincţii personalităților cu merite deosebite, 

aprobat prin HCL nr.62/2014.  

 

 

Șef Serviciu,  

Mihaela Rotaru-Popa 
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                                                                                   Anexa la  
                                                                            HCL nr._____din ____________ 

 
 

R E G U L A M E N T 
pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” și a altor titluri și distincții 

unor personalităţi cu merite deosebite 
 
 

Capitolul I  - Dispoziții generale 

 
Art.1. Prin titluri sau distincții se înțelege orice titlu sau distincție onorifică, ce pot fi conferite unor 
personalități cu merite deosebite. 
Art.2. Actualul regulament instituie titlurile și distincțiile enumerate în cele ce urmează și reglementează 
regimul juridic al acordării acestora: 
 
a) Titlul de CETĂȚEAN DE ONOARE AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
b) Titlul PRO URBE 
c) Titlul de EXCELENȚĂ 
d) Titlul OMUL ANULUI 
e) Distincția “Diploma de onoare” 
f)  Distincția “Diploma de fidelitate matrimonială” (argint, aur, diamant) 
g) Distincția “Diploma de centenar” 
 
Art.3. Titlul/distincția se acordă, după caz, la propunerea: 
a) primarului 
b) consilierilor locali 
c) persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel propus, 
cu condiția preluării propunerii ca inițiativă a primarului sau a unor consilieri locali; 
d) oricăror persoane fizice sau juridice, cu condiția preluării propunerii ca initiativă a primarului sau a unor 
consilieri locali; 
e) unui număr de cel puțin 5% din populația cu drept de vot a orașului, cu respectarea cerințelor legale 
privind promovarea proiectelor de hotarâri din initiativă cetățenească; 
 
Art.4. Acordarea titlului si distincțiilor nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, domiciliu, sex, religie, 
apartenență politică. 
 
Art.5. Titlul/distincția se poate acorda, după caz: 
a) în timpul vieții celui în cauză 
b) post-mortem  
 
Art.6. Titlul are urmatoarele caractere juridice: 
a) este personal 
b) este netransmisibil 
c) este un drept al titularului 
d) are valabilitate nedeterminată. 
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Capitolul II– Criterii de conferire a titlurilor și distincțiilor 
 
Art.7. Criteriile generale, după care se evaluează candidații propuși, sunt: 
1. valoarea 
2. competenta 
3. moralitatea 
4. compatibilitatea cu domeniul pentru care este propus. 
5. contribuția deosebită în viața comunității și la prestigiul orașului sau a țării în lume. 
 
Consiliul local poate reevalua anual categoriile de criterii şi/sau limitele punctajului ce se poate acorda 

fiecărui criteriu sau poate propune alte criterii relevante şi punctajul acestora. 
 
Art.8.Titlul de CETĂȚEAN DE ONOARE AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ reprezintă cel mai înalt titlu 
acordat de către Consiliul Local al orașului Tîrgu Neamț. 

Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE AL 
ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ categoriile de personalităţi  care se găsesc în una din următoarele situaţii: 

a) personalităţile marcante născute sau care au trăit în orașul Tîrgu Neamț sau a căror 

activitate este legată de orașul Tîrgu Neamț, care prin activitatea lor semnificativă au făcut 

cunoscut oraşul în ţară şi în străinătate; 

b) personalităţile din ţară şi/sau străinătate care prin activitatea lor în diferite domenii de 

activitate au contribuit semnificativ la dezvoltarea şi modernizarea orașului Tîrgu Neamț şi a 

imaginii acestuia; 

c) persoanele care s-au remarcat în mod deosebit în protejarea unor monumente istorice, de 

artă, ale naturii şi mediului înconjurător; 

d) persoanele care prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare,etc) au contribuit 

în mod semnificativ la sporirea patrimoniului orașului sau la îmbunătăţirea simţitoare a 

condiţiilor de viaţă a cetăţenilor orașului; 

e) persoanele care au asigurat finanţarea unor servicii sociale, instituţii de cultură, educaţie, 

sănătate, sport, caritate, etc.în orașul Tîrgu Neamț; 

f) persoanele care au dat dovadă de sacrificiu în situaţii de grea încercare pentru oraș 

(incendii, calamităţi naturale, conflicte, etc) sau care prin acţiunile lor au preîntâmpinat 

producerea de evenimente deosebit de grave sau au dat dovadă de sacrificiu salvând vieţile 

concetăţenilor sau au contribuit la refacerea unor obiective de importanţă deosebită pentru 

oraș, afectate de incendii, calamităţi, conflicte,etc; 

g) foştii deţinuţi politici sau veteranii de război care prin activitatea lor ulterioară au contribuit la 

crearea unei imagini pozitive a orașului în ţară şi în afara ţării; 

h) persoanele care, prin activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată şi prin invenţiile 

brevetate, au contribuit la crearea unor produse noi recunoscute pe plan naţional şi 

internaţional şi au făcut cunoscut oraşul în ţară şi străinătate; 

i) persoanele din domeniul educaţiei care au contribuit în mod constant la pregătirea elevilor 

care au obţinut premii la concursurile şcolare organizate la nivel naţional sau internaţional; 

j) persoanele din domeniul culturii şi artei care, prin creaţiile sau activitatea lor, au contribuit în 

mod semnificativ la îmbogăţirea patrimoniului spiritual al orașul Tîrgu Neamț; 
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k) persoanele care au obţinut rezultate deosebite în activitatea sportivă - medaliate la 

campionatele naţionale şi olimpice, europene şi mondiale, după caz; 

l) alte persoane cu merite deosebite în domeniul economic, politic, juridic, social-cultural, 

educaţie, sănătate, sport, dezvoltare urbanistică, apărarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor, cultelor, administraţie publică, protecţia mediului, etc. 

 

Art.9. Titlul PRO URBE reprezinta cel de-al doilea titlu onorific ca semnificație, care se acordă de către 
Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamț, în temeiul întrunirii cumulative a condițiilor prevăzute în prezentul 
regulament și a cel puțin unuia din criteriile enunțate la articolul precedent, dacă  acțiunile valoroase ale 
personalității propuse au o amploare mai diminuată în raport cu cele pentru care Consiliul Local consideră 
necesar a acorda titlul de „Cetățean de Onoare al orașului Tîrgu Neamț ”.Titlul este oferit persoanelor care 
în activitatea lor îndelungată în domeniul culturii, învățământului, sănătății, artei, științei, economic, social și 
sportului, desfășurată în folosul localității și al locuitorilor, au dobândit reputație, respect și stimă.  
 
Art.10. Titlul de EXCELENŢĂ 
 Se decernează personalităților orașului care excelează în următoarele domenii: 
a) literatură: -poezie, proză, eseu, dramaturgie, cartea anului, reviste, documentare, cărți de stiință, 
publicistică; 
b) literatură de specialitate în diverse domenii; 
c) arte vizuale: pictura, sculptura, fotografie, desen, design, desene animate, film, arta video, ceramica, arta 
textila, arta de instalatii, gravura, colaj, artele decorative, arta modei etc. 
d) artă dramatică; 
d) muzică:- clasică, ușoară, populară, 
e) managementul  afacerilor 
f)  învățamânt 
g) mass-media:-presa scrisă și audio-vizuală; 
h) sport; 
j) caritate si protecție socială  
j) olimpiade și concursuri școlare ; 
k) alte domenii. 
 
Art.11. Titlul OMULUI ANULUI se poate acorda cetățeanului considerat, în ultimul an încheiat, cel mai 
reprezentativ în viața orașului Tîrgu Neamț, pentru performanţe, realizări, rezultate deosebite, apreciate 
favorabil de comunitate. Nu se acordă pentru întreaga activitate, ci doar pentru cea desfășurată în anul 
încheiat. 
 
Art.12.  Distincția DIPLOMA DE ONOARE se acordă: 
a) personalităților locale, naționale sau internaționale care onorează prin vizite și diverse acțiuni pozitive în 
viata orașului Tîrgu Neamț; 
b) personalităților care au rezultate concrete în activitatea de lobby privind interesele orașului Tîrgu Neamț 
și promovarea imaginii orașului Tîrgu Neamț . 
 
Art.13. Distincția DIPLOMA DE AUR-  se acordă familiilor domiciliate în orasul Tîrgu Neamț, pentru 
împlinirea a 50 de ani de casatorie neîntreruptă. 
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Art.14. Distinctia DIPLOMA DE DIAMANT- se acordă familiilor domiciliate în orasul Tîrgu Neamț, pentru 
împlinirea a 75 de ani de casatorie neîntreruptă. 
 
Art.15. Distincția  DIPLOMA DE CENTENAR –se acordă cetățenilor români domiciliați în orașul Tîrgu 
Neamț care au 100 de ani de viață împliniți.  
 
Capitolul III – Incompatibilități 
 
Art.16. 
 (1) Nu pot fi propuse pentru conferirea de titluri sau distinctii persoanele care se gasesc în una din 
urmatoarele situatii: 
a) sunt condamnate prin hotarâre judecatoreasca definitivă, pentru infractiuni contra statului, crime 
împotriva umanitatii, alte fapte penale; 
b) care sunt urmarite penal, sunt inculpate în procese penale, în cauze care ar leza imaginea 
titlului/distinctiei; 
c) au încalcat cu bună-stiinţă obligatiile prevazute în legislatia în vigoare în materia ocrotirii familiei (în  
cazul acordarii/deținerii diplomei de fidelitate), existând documente doveditoare în acest sens (ancheta 
sociala, hotarâre judecatoreasca, alte documente); 
 
(2) Persoanele care se gasesc în situatiile prevazute la alineatul anterior, lit.a) si c), dupa caz: 
2.1. nu pot obtine titlul; 
2.2. pierd titlul obtinut. 
(3) În cazul persoanelor care se gasesc în situatiile prevazute la alineatul (1), lit.b): 
a) propunerea de acordare a titlului se suspenda pâna la clarificarea situatiei juridice. 
b) se suspenda valabilitatea titlului/distinctiei pâna la clarificarea situatiei juridice. 
4) Consiliul Local al orașului Tîrgu Neamț adoptă o hotarâre motivata în sensul supendarii/retragerii 
titlului/distinctiei în cazurile prevazute în prezentul articol. 
 
 
Capitolul IV – Procedura de acordare a titlurilor și distincțiilor 

Art.17. 

(1)Propunerile pentru acordarea titlurilor prevăzute la art.2, lit.a), b), c) și d) se redactează în scris, se 
depun la Registratura generală a Primăriei orașului Tîrgu Neamț şi se repartizează Serviciului Comunicare 
și Relații Publice, care, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 
Primarului orașului Tîrgu Neamț, are atribuţii în acest domeniu. 
(2) Propunerea va fi însoţită de cel puţin următoarele înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor 
de acordare a titlurilor :  

a) copie după actul de identitate/pașaport; 
b) Curriculum Vitae in original; 
c) Certificat de cazier judiciar în original; 
d) trei recomandări de la persoane juridice si fizice din domeniul de activitate al candidatului pentru 

titlul de Cetăţean de onoare; 
e) actul de deces al celui propus, în cazul în care titlul se acordă post-mortem (xerocopie 

certificată pentru conformitate cu originalul); 
f) alte acte ce atestă meritul, după caz 
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 (3) Cererea si anexele necesare pot fi depuse de orice persoană fizică sau juridică.     

 În cerere vor fi precizate în mod obligatoriu date privind nominalizatul, distincția pentru care este propus, 

domeniul, modalitățile de contactare ale nominalizatului/apartinătorilor si solicitantului. 

Art.18. Serviciul Comunicare si Relații Publice din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț răspunde de 

organizarea sintetizării cererilor depuse, de verificarea documentelor și a datelor la care se face referire în 

cerere si de promovarea propunerilor de admitere sau de respingere a cererilor, elaborând în acest sens 

un raport de specialitate si, după caz, un proiect de hotarâre, după analiza candidaturilor, analiză  efectuată 

împreună cu membrii Comisiei de specialitate a Consiliului Local al orasului Tîrgu Neamț - Comisia 3 - 

Administratie publică locală, juridică, ordine publică și drepturi cetățenești, învățământ, sănătate, cultură, 

tineret și sport, protecție copii, muncă și protecție socială . 

 

Art.19. Adoptarea oricarei hotarâri privind acordarea titlurilor/distincțiilor este condiționată de consultarea 

societatii civile, prin modalitatea stabilită conform Legii 52/2003 privind transparenta decizionala în 

administratia publică. 

 

Art.20. Dacă sunt mai mulți nominalizați pentru Titlul de Excelență sau Titlul Omul Anului, laureatul se va 

desemna de către Consiliul Local al orașului Tîrgu Neamț, prin vot secret, în sedința publică. 

 

Art.21. 

(1)Proiectele de hotarâri privind desemnarea și conferirea distincțiilor se dezbat si se aprobă de către 

Consiliul Local, în conditiile legii. 

(2) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în aceeași legislatură.  

 

Art.22. 

Nu este obligatorie acordarea anuală a tuturor titlurilor si distinctiilor prevazute în prezentul regulament 

daca membrii comisiilor de specialitate a Consiliului Local orasului Tîrgu Neamț  consideră că nu există 

argumente suficiente pentru decernarea unui titlu/ unei distincții. 

 

Art.23.  

(1) Desfășurarea ceremoniei de decernare a titlurilor si distincțiilor are loc o dată pe an, de regulă, cu 

ocazia festivităților prilejuite de sărbatorirea “Zilelor Orașului”, sau în cadrul ședințelor ordinare sau 

extraordinare cu caracter festiv. 

 (2) Titlurile sau distincțiile vor fi înmânate de catre Primarul orasului Tîrgu Neamț. 

 

Art.24. 

Procedura înmânarii titlului/distincției este întotdeauna publică și se desfașoară astfel: 

a) De regulă, toate titlurile/distincțiile se acordă o dată pe an, cu ocazia manifestărilor ocazionate de 

sărbătorirea “Zilelor Oraşului”. Președintele de sedinţă va anunţa festivitatea care urmează să se 

desfășoare, în cazul în care conferirea are loc în sedinta publică a Consiliului Local. Atunci când conferirea 

titlului are loc în cadru festiv public, altul decât sedința Consiliului Local, moderatorul festivității va anunța 

momentul solemn care urmează. 
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b) Primarul orasului Tîrgu Neamț  prezintă expunerea de motive care a stat la baza propunerii de conferire 

a titlului/distincției. 

c) Primarul orasului Tîrgu Neamț înmânează titlul/distincția și o plachetă realizată în acest scop, 

persoanelor laureate sau persoanei care le reprezinta. 

d)Se da cuvântul persoanei laureate sau, daca titlul/distinctia se acorda post-mortem, reprezentantului 

acesteia. 

e) Pot lua cuvântul și alte persoane prezente care doresc sa  sublinieze meritele laureatului. 

f) Laureatul este invitat sa scrie câteva rânduri în Cartea de Onoare a orasului Tîrgu Neamț, care se 

pastreaza la Serviciul Comunicare si Relatii Publice. 

 

Art.25. 

 (1) Modelul titlurilor si distinctiilor se propune de către Serviciul Comunicare si Relații Publice și se 

avizează de către Primar. 

(2) La elaborarea titlurilor/distincțiilor, urmatoarele mentiuni sunt obligatorii: 

a. înscrierea denumirii Consiliului Local al orasului Tîrgu Neamț   

b. imprimarea stemei orașului 

c. menționarea Hotărârii Consiliului Local de conferire 

d. menționarea tipului titlului/distinctiei 

e. mentionarea, în rezumat, a meritelor laureatului 

f. semnatura primarului 

g. ștampila și, după caz, sigiliul orașului Tîrgu Neamț  ; 

(3)Titlul/distincția se înscrie de către Serviciul Comunicare si Relații Publice în Registrul cu evidenţă a 

laureaților orasului Tîrgu Neamț  . 

(4) Cheltuielile ocazionate de realizarea diplomelor, plachetelor, precum şi cele ocazionate de ceremonia 
înmânării titlului de “Cetăţean de Onoare” se suportă de la bugetul local. 

 
Capitolul V – Drepturi dobândite de deţinătorii Titlului ”Cetățean de onoare al orașului Tîrgu Neamț” 
 
Art.26. 
(1) Deținătorii titlului de ”Cetățean de onoare” dobândesc urmatoarele drepturi specifice: 
a) dreptul de a lua cuvântul în sedinţele Consiliului Local al orasului Tîrgu Neamţ  la dezbaterea inițiativelor 
care privesc întreaga comunitate, în domeniul în care au fost laureați; 
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfasurate sub egida Consiliului Local al orasului Tîrgu 
Neamt  sau în care acesta este co-organizator; 
c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestarile cultural-sportive organizate de institutiile aflate sub 
autoritatea Consiliului Local. 
d)  dreptul la asistenţă medicală gratuită în unităţile sanitare de specialitate finanţate din bugetul local. 
e) persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-40 de ani pot primi în folosință gratuită un teren pentru 
construcția de locuință, dacă nu dețin în proprietate personală imobile(terenuri și construcții) în orașul Tîrgu 
Neamț 
f)persoanele care dețin proprietăți pe teritoriul orașului Tîrgu Neamț vor fi scutite de plata impozitului anual 
g) cetățenii în vârstă de peste 50 de ani vor fi scutiți de plata serviciilor de salubritate (gunoi) 
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(2) Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea orașului Tîrgu Neamț în ţară şi străinătate. 

 
Art.27. Prevederile art.26 se vor aplica atât persoanelor care au dobândit titlul de ”Cetățean de onoare al 
orașului Tîrgu Neamț” până la actualizarea Regulamentului, cât și persoanelor care vor dobândi acest titlu. 
Drepturile prevăzute la art.26 intră în vigoare începând cu data de 1.01.2019 și nu retroactiv.  
 

Art.28. Drepturile prevăzute la articolul 26. încetează în următoarele situații: 

a) Decesul titularului 

b) Retragerea titlului. 

 

Capitolul VI - Îndatoriri ale decernaţilor 

 

Art.29. Deţinătorii titlurilor si distincţiilor au următoarele îndatoriri: 

a) Prin activitatea curentă pe care o desfăsoară să contribuie la dezvoltarea neîntreruptă a relaţiilor sau 

activităţilor care au avut ca efect acordarea titlurilor si distinctiilor mai sus-menţionate. 

b) Să nu aducă nici un fel de atingere morală sau de prestigiu, prin comportament sau acţiuni voluntare 

sau involuntare, înaltului titlu dobândit. 

c) Să nu compromită cu rea voinţă interesele comunităţii care i-a acordat titlul. În acest sens se pot 

enumera: 

- denigrarea unor realizări comune în diverse domenii de aplicare, atunci când apar diverse 

obstacole de natură legislativă, administrativă sau financiară, divergenţe de opinii sau de strategii, 

ambiţii sau interese personale; 

- diverse promisiuni făcute si neonorate din motive subiective, având ca scop dobândirea titlului 

precum si a altor avantaje morale sau materiale; 

- întreruperea voluntară a unor activităţi în derulare de către posesorul titlului, activităţi în urma 

cărora Consiliul Local Tîrgu Neamt a acordat titlul; 

- condamnare penală cu caracter definitiv dată de justiţie pentru activităţi ilegale. 

d) Să participe (dacă alte activităţi mai importante nu reclamă acest lucru) la manifestări sau festivităţi 

organizate de către Consiliul Local Tîrgu Neamţ la care titularul, conform protocolului, este invitat. 

În acest caz, primarul orasului Tîrgu Neamţ are obligaţia, prin Serviciul Comunicare și Relații 

Publice, de a întocmi si expedia invitaţia de rigoare. 

 

Capitolul VII – Retragerea și suspendarea titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Tîrgu Neamț” 
 
Art.30. 

(1) Titlul de "Cetăţean de Onoare" se retrage  în următoarele situaţii: 

a) deţinătorii acestuia au fost condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă pentru 

infracţiuni contra statului, crime împotriva umanităţii precum şi pentru alte infracţiuni care 

lezează imaginea titlului; 

b) în situaţia în care deţinătorii titlului au produs prejudicii de imagine sau de altă natură 

orașului Tîrgu Neamț sau cetăţenilor acestuia. 
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(2) Procedura de retragere a titlului se face motivat cu respectarea  aceleiaşi proceduri ca şi la atribuirea 

titlului, astfel: 

a)  este sesizat Consiliul local al orașului Tîrgu Neamț  de către persoanele care au propus acordarea 

titlului sau de către orice alte persoane care au cunoştinţă despre unul din motivele de retragere prevăzute 

la alin.1; 

b) dezbaterea cazului se va face in cadrul comisiei de specialitate a Consiliului local - Comisia 3 - 

Administratie publică locală, juridică, ordine publică și drepturi cetățenești, învățământ, sănătate, cultură, 

tineret și sport, protecție copii, muncă și protecție socială . 

c)retragerea titlului se va face prin hotărâre a Consiliului local, cu respectarea procedurii de adoptare a 

hotărârilor acestuia; 

d)la şedinţa Consiliului local va fi invitat deţinătorul titlului, iar daca va fi prezent, i se va acorda cuvântul, la 

solicitarea sa; 

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

 

 

Capitolul VIII – Dispozitii finale 

 

Art.31.  Informatiile publice referitoare la cetatenii de onoare vor fi publicate si în format electronic, pe site-

ul Primariei orasului Tîrgu Neamt www.primariatarguneamt.ro,la rubrica special deschisă. 

Art.32.  Primarul orasului Tîrgu Neamţ prin Serviciul Comunicare si Relaţii Publice va informa mass-media 

locală asupra personalităţii si meritelor pentru care Consiliul Local Tîrgu Neamţ a acordat persoanelor în 

cauză titluluri si distincţii. 

Art.33. Laureatii se legitimează în baza unui înscris denumit brevet, semnat de catre Primarul orasului 

Tîrgu Neamt, stampilat, de dimensiunile cartii de identitate, care contine fotografia laureatului si datele 

cerute pentru elaborarea titlului/distinctiei, cu exceptia consemnarii meritelor laureatului. 

Art.34. Prezentul Regulament de acordare a titlurilor și distincțiilor intră în vigoare la data aprobării, prin 

hotărâre a Consiliului local al orașului Tîrgu Neamț şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Serviciului 

Comunicare și Relații Publice.  

 

 

http://www.primariatarguneamt.ro/


PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 17327 din 11.12.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea Regulamentului pentru conferirea titlului 

de “Cetăţean de onoare” și a altor titluri și distincţii personalităților cu merite deosebite, aprobat 

prin HCL nr.62/2014   

 

 

 

Potrivit prevederilor art.36,alin.(8) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare, ”Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine 

cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui 

regulament propriu. 

Prin H.C.L nr.62/ 28.03.2014 s-a aprobat Regulamentul pentru conferirea titlului de „Cetăţean de 

onoare” și a altor titluri si distincţii personalităţilor cu merite deosebite. 

În Regulamentul aprobat prin HCL nr.62/2014 se configurează modul de acordare a titlurilor si 

distincțiilor, cazurile de retragere a acestora, drepturile și obligațiile laureaților, alte dispoziții care introduc 

exigenţe și consacră standarde de promovare a imaginii și de recompensare a personalităţilor apreciate ca 

valoroase de comunitate. 

 Datorita complexității deciziei de evaluare a meritelor personalităților propuse pentru titluri și 

distincții în diversele domenii ale vieții sociale, se impun modificări la următoarele articole din Regulament: 

- art.9 – Persoanele cărora li se poate acorda titlul de ”Cetățean de onoare” 

- art.10 – Titlul PRO URBE 

- Cap.V - Drepturi dobândite de deținătorii titlurilor și distincțiilor   

- Cap.VI – Retragerea și suspendarea titlului sau distincției  

 

 Faţă de cele arătate, vă adresez rugămintea să analizaţi și să dispuneţi aprobarea Proiectului de 

hotărâre. 

 

 

Iniţiator, 

Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 

Vasilică HARPA 

 

 

 

 

 


