
 

 

Anexa la HCL nr. 31 / 12.11.2018  

REGULAMENT  

PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE „CETATEAN DE ONOARE”   

AL COMUNEI CENAD, JUDETUL TIMIȘ 

 

Art.1. În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local poate conferi 

persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de „cetăţean de onoare” al comunei 

Cenad.   

Art.2. (1) Titlul de „cetăţean de onoare” se acordă prin Hotărârea Consiliului Local în şedinţa de 

consiliu şi în cadrul unei ceremonii speciale.  

(2). Acordarea titlului se va face de catre plenul Consiliului Local.  

(3) Decernarea titlului se face de catre primarul comunei Cenad.  

Art. 3. Metodologia înmanarii titlului este urmatoarea :  

a) Primarul comunei Cenad anunta festivitatea ce urmeaza să se desfasoare ;  

b) Primarul comunei Cenad prezinta expunerea de motive care au stat la baza propunerii de 

Hotărâre a Consiliului Local Cenad.   

c) Primarul comunei înmaneaza diploma de Cetatean de onoare al comunei CENAD, si o 

PLACHETĂ realizata în acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o reprezinta;  

d) V-a lua  cuvantul persoana laureata sau reprezentantul acesteia;  

 

Art.4. Pot fi distinşi cu titlul de „cetăţean de onoare” cetăţenii care:  

a) au împlinit vârsta de 18 ani şi prin activitatea lor remarcabilă în domeniul economic şi 

de afaceri, gospodăresc, administrativ, social – comunitar, cultural – educativ, sportiv, aparare, 

etc.;  

b) personalităţile cu merite deosebite pe plan naţional sau internaţional, pot primi  

titlul de „Cetăţean de onoare” al comunei Cenad;   

c )unor inalte personalitati politice, stiintifice sau culturale care, prin activitatea lor socio- 

profesionala, au contribuit la realizarea unor legaturi stiintifice, culturale sau economice cu efecte 

favorabile comunei Cenad;  

d) Celor care, prin activitatea lor cotidiana creeazî în tara sau peste hotare o imagine 

deosebita comunei și tarii, avand ca rezultate realizarea unor puternice legaturi economico-sociale 

sau de alta natura, în beneficiul cetatenilor comunitatii respective;  

e) Fostilor detinuti politici sau veterani de razboi care, prin activitatile lor  

ulterioare au contribuit la realizarea unei imagini pozitive comunei noastre;  

f) Generalilor și ofiterilor armatei romane care s-au distins prin fapte de arme,  în țara sau 

pe teritoriul strain – teatru de razboi- asigurand astfel siguranta nationala și securitatea statului sau 



dezvoltarea economico-sociala a țării, prin prestatia lor stiintifica, tehnică, economică sau 

educativă;  

g) Sportivilor nascuti in comuna Cenad, cu rezultate de exceptie în competitiile sportive 

nationale și internationale;  

h) Celor care au trecut in eternitate, dar care prin prestiogioasa lor activitate au  

promovat imaginea comunei și a țării;  

i) Altor categorii.  

Art. 5. Titlul se acorda dupa caz, la initiativa:   

a) Primarului;  

b) Consilierilor locali;  

c) Persoanelor juridice care desfasoara activitate în domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel 

propus.  

Art.6. Titlul de „cetăţean de onoare” al comunei Cenad se poate conferi persoanelor 

fizice romane sau străine care îndeplinesc urmatoarele conditii: 

 a). Sunt majore;  

 b). Nu au antecedente penale;   

 c). Au valoare, competență și moralitate recunoscute de către comunitatea locala; 

   d). Au/au avut o contributie deosebita la dezvoltarea și cresterea prestigiului comunei  

Cenad sau al țării, pe plan national sau international;  

 e). Nu au fost condamnate prin hotarare judecatoresca definitiva, pentru  

infractiuni contra statului, crime impotriva umanitatii, fapte penale ;  

 f). Nu au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea titlului, propunerea se va  

face dupa clarificarea situatiei juridice.  

 

Art. 7. Titlul se acordă dupa caz :  

a) în timpul vietii celui in cauza ;  

b) post-mortem ;  

Art. 8. Titlul are urmatoarele caracteristici : 

 a) este personal;  

 b) este netransmisibil;  

 c) este un drept al titularului;  

 d) are valabilitate nedeterminata ;  

 

Art. 9. Detinatorii titlului dobândesc urmatoarele drepturi specifice :  

a) Dreptul de a lua cuvantul la sedintele Consiliului Local al comunei Cenad, la dezbaterea 

materialelor care privesc întreaga comunitate, în domeniul sau de competență;  

b) Dreptul de a participa la toate manifestarile desfasurate sub patronajul Consiliului Local al 

comunei Cenad, sau în care acesta este co-organizator;  

c) Dreptul de a participa gratuit la toate manifestarile cultural-sociale organizate de institutiile 

aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Cenad. 

 



 Art. 10. Drepturile prevazute la art .9 înceteaza în urmatoarele situatii: 

 a) decesul titularului;  

 b) retragerea titlului;  

Art. 11. Titlul se retrage în urmatoarele situatii:  

a) atunci când ulterior decernarii, apar incompatibilitatile prevazute la art. 6;  

b) atunci când persoana laureata produce prejudicii de imagine sau de alta naturî comunei Cenad, 

locuitorilor săi sau țării;  

Art. 12. Retragerea titlului se face de catre Consiliul Local al comunei Cenad, dupa urmatoarea 

metodologie:  

a) este sesizat Consiliul Local al comunei Cenad de catre persoanele mentionate la art. 5;  

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

c)  retragerea titlului se va face prin hotarare a Consiliului Local cu votul majoritatii membrilor 

Consiliului Local,;  

d) la sedinta Consiliului Local, va fi invitat detinatorul titlului, iar daca va fi prezent, i se va acorda 

cuvantul, la solicitarea sa ;  

e) în caz de neparticipare, Hotararea urmeaza să i se comunice în termen de 10 zile.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


