Consiliul Local al municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro
Nr. 100/28.03.2019

HOTĂRÂRE
(proiect)
Referitor la: aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de ”Cetățean de
onoare al municipiului Slatina”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară/
extraordinară din data de _________________2019.
Având în vedere:

- expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Slatina nr. 26021/28.03.2019;
- referatul de specialitate al Serviciului Cultură – Sport nr.26022/28.03.2019;
- avizul favorabil al Comisiei de juridică și de disciplină;
- avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport;
Conform prevederilor art.7 din Legea 52/2003, cap.II, secțiunea 1, privind transparența
decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (8),
art. 115 alin. (1) lit. a) şi coroborat cu art. 45 alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă Regulamentul privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al
municipiului Slatina”, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Viceprimarul municipiului Slatina,
prin Serviciul Cultură, Sport şi Serviciul Juridic.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, conform legislației în vigoare.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Viceprimarul municipiului Slatina;
- Serviciul Cultură, Sport.

În baza art. 117 lit a din Legea nr. 215/2001
avizăm prezentul proiect de hotărâre

Viceprimar,
Gigi Ernes VÎLCELEANU

Secretar,
Mihai Ion IDITA

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 26021/28.03.2019

Expunere de motive

Referitor la: aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de ”Cetățean de
onoare al municipiului Slatina”

Titlul de ”Cetățean de onoare al municipiului Slatina” reprezintă o distincție onorifică,
care poate fi conferită unor personalități cu merite deosebite, care prin realizările lor au făcut
cunoscut numele municipiului Slatina în țară și în străinătate.
Având în vedere prevederile art.36, alin 8) din Legea nr.215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:
”Consiliul Local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul
de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu.
Prin acest regulament se stabilesc condițiile de retragere al titlului conferit”.
Întrucât nu există un regulament care să stabilească criteriile privind acordarea titlului
de ”Cetățean de onoare al municipiului Slatina”, considerăm necesară adoptarea
regulamentului propriu de acordare a acestui titlul.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre
referitor la: aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare
al municipiului Slatina” .

Viceprimar,
Gigi Ernes VÎLCELEANU

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.26022/28.03.2019

Referat de specialitate
Referitor la: aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de ”Cetățean de
onoare al municipiului Slatina”

Având în vedere :
- expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Slatina înregistrată la
nr.26021/28.03.2019;
- prevederile art.36, alin 8) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ”Consiliul Local poate
conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de
onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest
regulament se stabilesc condițiile de retragere al titlului conferit”;
- prevederile art. 36, alin.1, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, conform cărora „Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor
autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale”;
- prevederile art. 36, alin.6, lit.a) pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, conform cărora: alin.6 „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit.
d), consiliul local: lit.a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: pct.1 educaţia, pct.
4cultura, pct.5 tineretul”
Ţinând cont de faptul că nu există un regulament care să stabilească criteriile privind
acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Slatina”, considerăm necesară
adoptarea regulamentului propriu de acordare a acestui titlul. Regulamentul cuprins în anexa
prezentului proiect de hotărâre reglementează procedura de conferire, drepturile, îndatoririle
dar și condițiile de retragere a titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Slatina”.
Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre referitor
la: aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al
municipiului Slatina” , poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.
Șef Serviciu Cultură-Sport,
Livia Mihaela POPA
Șef Serviciu Juridic,
Mihaela OTINCELESCU

Întocmit,
Inspector de specialitate,
Mihai – Marcel HĂU

Anexa nr.1 la PR.HCL nr. ___________.2019

Regulament
privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Slatina ”
Capitolul I – Dispoziții generale
Art. 1. Titlul de ”Cetățean de onoare” al municipiului Slatina reprezintă cea mai înaltă
distincție acordată de Consiliul Local.
Art. 2. Prezentul regulament are drept scop reglementarea modului de acordare sau retragere
a acestui titlu, persoanelor îndreptățite la acesta, precum și drepturile și obligațiile ce revin
beneficiarului acestora. Beneficiarul acestui titlu este numai titularul, nefiind transmisibil
urmașilor sau rudelor celui care l-a deținut.
Art. 3. Titlul de ”Cetățean de onoare” al municipiului Slatina se poate acorda:
a) unor înalte personalități științifice sau culturale, care prin activitatea lor socioprofesională, au contribuit la realizarea unor noi legături științifice, culturale sau
economice, cu efecte favorabile municipiului Slatina;
b) persoanelor care, prin activitățile lor, creează în țară sau peste hotare o imagine
deosebită municipiului Slatina sau României;
c) cetățenilor români care desfășoară activități caritabile în municipiul Slatina, beneficiarii
acestor activități fiind orfanii, bătrânii, copiii abandonați;
d) veteranilor de război care prin activitățile lor ulterioare au adus un aport deosebit la
realizarea unei imagini pozitive a municipiului în lume sau au contribuit la realizarea unei
legături între municipiu și alte localități;
e) cadrelor militare care s-au distins prin fapte de arme, asigurând astfel siguranța
națională și securitatea statului sau dezvoltarea economico-socială a țării, prin prestația lor
științifică, tehnică, economică sau educativă;
f) sportivilor născuți sau formați în municipiul Slatina, cu rezultate de excepție în
competițiile sportive internaționale (campioni mondiali sau europeni);
g) persoanelor care, în mod dezinteresat și repetat, prin donații, acțiuni umanitare sau alte
acțiuni similare, au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la
îmbunătățirea vieții locuitorilor municipiului Slatina.
h) persoanelor care, prin actele lor de curaj și devotament în slujba comunității, au
preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau care, prin sacrificiul lor, au
salvat viețile concetățenilor lor (medici, pompieri, polițiști etc.);
i) altor categorii de persoane, după caz, cu aprobarea Consiliului Local.
Art. 4. Titlul se acordă, după caz:
a) în timpul vieții celui în cauză;
b) post-mortem.
Art. 5. Dreptul de a propune acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Slatina
îl au:
a) primarul municipiului;
b) consilierii municipali (individual sau în grup);
c) un număr de cel puțin 5% din populația cu drept de vot a municipiului Slatina, pe baza
unui tabel semnat de către aceștia, care va sta la baza unui proiect de hotărâre promovat
de către un consilier local sau un grup de consilieri locali.
Art. 6. Baza legală pentru propunerea candidaților la acest titlu este reglementată de legea
administrației publice locale și de prevederile prezentului Regulament.
Art. 7. Documentele necesare pentru promovarea propunerii constau în :

- o declarație tip de acceptare a titlului de ”Cetățean de Onoare”;
- actul de indentitate al celui propus;
- curriculum vitae în original;
- certificat de cazier judiciar, în original;
- expunerea de motive a inițiatorului, în original;
- referat sau informare de prezentare a biografiei, activității persoanei propuse;
- proiectul de hotărâre;
- avizul comisiei de specialitate;
- certificatul de deces al celui propus sau, după caz, copie vizată în conformitate cu
originalul de cei îndreptățiți.
Art. 8. Distincția va fi înmânată celui căruia i s-a acordat titlul de către Primarul municipiului
Slatina, în cadrul ședinței de Consiliu Local sau cu prilejul unor evenimente festive
marcante. În cazul acordării distincției post-mortem, va fi înmânată reprezentantului legal
al persoanei nominalizate ăn baza unor documente care să ateste reprezentarea legală.
Art. 9. Nu se poate acorda titlul de ”Cetățean de Onoare” persoanelor care au suferit
condamnări pentru infracțiuni de drept comun sau care nu au capacitatea de exercițiu
deplină.
Art. 10. Titlul are următoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este netransmisibil;
c) este un drept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminată.
Art. 11. Acordarea titlului nu este condiționată de :
a) vârstă;
b) sex;
c) religie;
d) domiciliu;
e) apartenență politică.
Capitolul II – Drepturile Cetățeanului de Onoare al Municipiului Slatina
Art. 12. Cetățeanul de Onoare al Municipiului Slatina beneficiază de următoarele drepturi:
a) Înscrierea în Cartea de Onoare a municipiului, carte special instituită ca urmare a acestui
regulament.
b) Acces gratuit la toate spectacolele și manifestările științifice, cultural-artistice și sportive,
organizate sub egida Primăriei sau a Consiliului Local, în urma unei invitații prealabile .
c) Acceptarea prezenței la unele acțiuni care vizează interesele fundamentale ale comunității
și sprijinirea soluționării unor probleme care țin de propria competență și capacitate
profesională.
Capitolul III – Îndatoririle Cetățeanului de Onoare al municipiului Slatina
Art.13. Statutul de ”Cetățean de Onoare” al municipiului Slatina presupune promovarea
imaginii municipiului Slatina în contextul unor activități la care participă în țară sau
străinatate, inclusiv în calitate de Cetățean de Onoare al municipiului Slatina;
Capitolul IV – Sancțiuni
Art.14. Desfășurarea unor activități cu un caracter ostil localității și locuitorilor acesteia,
precum și condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, atrage
după sine retragerea titlului de ” Cetățean de Onoare ” și pierderea drepturilor cuprinse în
Art.12 lit. b), lit.c) al prezentului regulament.

Art.15. Retragerea titlului de ” Cetățean de Onoare ” se va adopta în ședința publică a
Consiliului Local al municipiului Slatina, respectându-se prevederile legale din prezentul
regulament, aspect ce va fi adus la cunoștința publică prin comunicarea într-un cotidian
local.
Art.16. Hotărârea de retragere a titlului intră în vigoare la data luării deciziei în ședința de
Consiliu Local, fiind publicată pe portalul Primăriei Slatina și comunicată într-un cotidian
local.
Capitolul V – Procedura de acordare a titlului
Art 17. Proiectele de hotărâri ale Cosiliului Local privind desemnarea și conferirea distincției
se dezbat și se aprobă de către Consiliul Local, în condițiile legii.
Art.18. Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere, decât în cazul modificării
motivării și condițiilor întrunite de candidatul propus.
Art. 19. Desfășurarea ceremoniei de decernare a titlului are loc o data pe an, de regulă, cu
ocazia festivităților prilejuite de sărbătorirea ” Zilelor Orașului ” sau în cadrul ședințelor
organizate de Consiliul Local al municipiului Slatina.
Art.20. Primarul municipiului sau, după caz, persoana împuternicită de acesta, înmânează
titlul și o plachetă realizată în acest scop, persoanelor laureate sau persoanei care îl/o
reprezintă.
Art.21. Propunerile pentru acordarea titlului de ” Cetățean de Onoare ” al municipiului
Slatina, pot fi făcute în cadrul ședințelor Consiliului Local de cel mult două ori pe an.
Art.22. Nu este obligatorie acordarea anuală a titlului prevăzut în prezentul regulament, dacă
membrii Consiliului Local împreună cu membrii comisiilor de specialitate ale Primăriei
Slatina, consideră că nu există argumente suficiente pentru decernarea titlului.
Art.23. Consiliul Local poate reevalua anual categoriile de criterii privind acordarea titlului
și poate propune alte criterii relevante.
Capitolul VI – Dispoziții finale
Art.24. Informațiile referitoare la Cetățenii de Onoare vor fi publicate și în format electronic
pe portalul Primăriei municipiului Slatina.

Viceprimar
Gigi Ernes VÎLCELEANU

