
         R OM Â N I A                                                                    
JUDEłUL HUNEDOARA                                              

MUNICIPIUL BRAD                  
   CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
                       

         H O T Ă R Â R E A  NR. 97/2008* 
                                             privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de 

                   ,,CetăŃean de onoare” al municipiului Brad 
 

 
Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 

propune  aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,CetăŃean de onoare” al municipiului 
Brad.   

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 8  şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215 
/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 
Art. 1 – Se aprobă Regulamentul privind acordarea titlului de ,,CetăŃean de onoare” al 

municipiului Brad, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .  
   Art. 3-  Prezenta hotărâre se comunică: 

-  InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara, 
-  Primarului municipiului Brad,  

   -   Aparatului permanent al Consiliului local Brad 
             -  Comisia pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de 

agrement 
 
   
BRAD, 18.07.2008 
 

PREŞEDINTELE   DE ŞEDINłĂ      
      

          Costina Ionel Zeno                               
                 Contrasemnează 
            SECRETAR 
  
            Epure Agnes 
 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  14 voturi ,,pentru” , 2 consilieri absenŃi (Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai) şi 1 consilier demisionat ( Potecă 

Vasilică)  
 
 



                                                             ANEXĂ LA H.C.L.    NR. 97/2008 
 
 

REGULAMENTUL PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE 
“CETĂłEAN DE ONOARE “AL MUNICIPIULUI BRAD 

 
 

Titlul de “CetăŃean de onoare al municipiului BRAD” reprezintă cea mai înaltă distincŃie civică 
acordată de Consiliul local al municipiului BRAD. 

 
Capitolul I GeneralităŃi 

 
Art. 1. Titlul se acordă  după caz, din iniŃiativa: 

a) primarului, 
b) consilierilor locali, 
 

Art. 2. Acordarea titlului nu este condiŃionată de: 
a) cetăŃenie; 
b) naŃionalitate; 
c) vârstă; 
d) domiciliu; 
e) sex; 
f) religie; 
g) apartenenŃa politica; 

 
Art. 3. Titlul se acordă dupa caz: 

a) în timpul vietii celui in cauză; 
b) post-mortem; 

 
Art. 4. Titlul are următoarele caracteristici: 

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

 
 

Capitolul II Categorii de personalităŃi îndreptăŃite la primirea titlului 
 
Art. 5. Sunt indreptăŃite să fie propuse pentru acordarea titlului, categoriile de personalităŃi care se 
găsesc în una din situaŃiile următoare: 

a) personalităŃi cu recunoaştere naŃională sau universală care şi-au adus contribuŃii la dezvoltarea 
municipiului BRAD si a imaginii acestuia; 

b) personalităŃi care, prin realizările lor deosebite, au facut cunoscut numele municipiului BRAD 
în Ńară si străinătate; 

c) persoane care, prin acŃiunile lor, au preântâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave, 
sau prin sacrificiul suprem au salvat vieŃile concetăŃenilor lor, in municipiul BRAD; 

d) persoane care, prin diverse acŃiuni, activităŃi sau donaŃii, au determinat o îmbunătăŃire 
simŃitoare a condiŃiilor de viaŃă a locuitorilor municipiului BRAD ; 

e) unor fosti deŃinuti politici, sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au 
contribuit la  imaginea pozitivă a municipiului BRAD în lume; 

f) unor sportivi brădeni, care au obŃinut rezultate deosebite în competiŃii sportive naŃionale şi 
internaŃionale. 

 
Cap. III IncompatibilităŃi 

 



Art. 6. Nu pot primi  titlul de cetăŃean de onoare persoanele care se găsesc în una din următoarele 
situaŃii: 

a) sunt condamnate prin hotărâre judecătorescă definitivă, pentru infracŃiuni contra statului, crime 
împotriva umanitaŃii ; 

 
Cap. IV Procedura acordării, înmânârii şi înregistrării titlului 

 
Art. 7. Procedura  acordării titlului de cetăŃean de onoare este următoarea: 

(1). Documentele cu propunerile se înregistrează la Registratura generală a Primariei 
municipiului  BRAD; 

(2). Documentele vor cuprinde cel puŃin următoarele înscrisuri: 
a) Curriculum Vitae ; 
b) Recomandare de la persoane fizice sau juridice care propun acordarea titlului de CetăŃean de 

onoare al municipiului BRAD. 
  (3). Propunerile se dezbat în plenul Consiliului local al municipiului BRAD, în şedinŃa ordinară 
sau extraordinară; 

(4). Comisia pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de 
agrement va întocmi un raport legat de acordarea titlului care va fi citit  în plenul şedinŃei Consiliului 
local al municipiului Brad de către preşedintele comisiei. 

(5). Înmânarea titlului se va face în cadrul festiv, de regulă cu ocazia desfăşurării diferitelor 
manifestări . 

(6). Conferirea  titlului se face de către primarul municipiului BRAD sau înlocuitorul de drept 
al acestuia. 
 
Art. 8. Metodologia înmânării titlului este următoare: 

a) Primarul municipiului BRAD prezintă motivele care au stat la baza adoptării hotărârii. 
b) Primarul municipiului BRAD înmânează diploma de “CetăŃean de onoare al municipiului 

BRAD” persoanei nominalizate sau persoanei care o reprezintă; 
c) Cu ocazia acordării titlului de cetăŃean de onoare se pot acorda şi alte însemne onorifice ale 

oraşului sau alte însemne care să ateste calitatea de cetăŃean de onoare. 
d) Poate  lua cuvântul persoana căruia i s-a acordat diploma sau reprezentantul acesteia; 
 

 
Capitolul V Drepturi dobândite de deŃinătorii titlului 

 
Art. 9. DeŃinătorii titlului dobândesc urmatoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a participa la toate manifestarile desfaşurate sub patronajul Consiliului Local al 
municipiului BRAD, sau în care acesta este co-organizator; 

b) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituŃiile 
aflate in subordinea Consiliului local al municipiului BRAD; 

c) alte drepturi stabilite de Consiliul local în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 
 
Art. 10. Drepturile prevazute la art 10 încetează în următoarele situaŃii 

a) decesul titularului; 
b) retragerea titlului. 

 
Cap. VI Retragerea titlului 

 
 Art. 11. Titlul se retrage în următoarele situaŃii: 

a) atunci când, ulterior decernării, apar incompatibilităŃile  prevăzute la art. 6; 
b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură municipiului 

BRAD, locuitorilor săi sau Ńării; 
 
 Art. 12. Retragerea titlului se face de către Consiliul local al municipiului BRAD, după următoarea 
metodologie: 



a) este sesizat Consiliul local al municipiului BRAD de către persoanele menŃionate 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 şedinŃa Consiliului local, va fi invitat deŃinătorul 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 de la adoptare; 
f) hotărârea de retragere a titlului de cetăŃean de onoare va fi făcută publică. 

 
Cap. VII Indatoriri ale cetatenilor de onoare : 

 
Art. 13. CetăŃenii de onoare au  obligaŃia morală de a promova imaginea municipiului BRAD ; 
 

Cap. VIII DispoziŃii finale 
 
 Art. 14. InformaŃiile publice referitoare la CetăŃenii de Onoare vor fi publicate şi în format electronic 
pe portalul Primariei municipiului BRAD, la rubrica special deschisă ca urmare a acestui regulament. 
 
 
 
 
                                                                                           Contrasemnează 
Preşedinte de şedinŃă  
 Costina Ionel Zeno                                                                  Secretar       
                                                                                             Epure Agnes                            
 


