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Regulamentul  pentru conferirea titlului de “Cetatean de onoare” si a altor titluri si 

distinctii unor personalitati cu merite deosebite 

 

 

  

Capitolul I – Dispozitii generale 

 

Art.1.  Prin titluri sau distinctii se intelege orice titlu sau Distinctie onorifica, care poate fi 

conferita unor personalitati ci merite deosebite. 

Art.2.  Actualul regulament instituie titlurile si distinctiile anumerate in cele ce urmeaza si 

reglementeaza regimul juridic al acordarii acestora: 

a) Titlul de CETATEA DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

b) Titlul de FIUL URBEI  

c) Titlul de EXCELENTA 

d) Titlul de AMBASADORUL ALEXANDRIEI 

e) Distinctia  DIPLOMA DE MERIT 

f) Distinctia DIPLOMA DE CENTENAR 

Art.3.   Titlul/distinctia se acorda, dupa caz, la propunerea: 

a) primarului; 

b) consilierilor locali; 

c) persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea  in domeniul/ domeniile in care s-a afirmat 

cel propus, cu conditia preluarii propunerii ca initiativa a primarului sau a unor consilieri 

locali; 

d) oricaror persoane fizice sau juridice, cu conditia preluarii propunerii ca initiativa a primarului 

sau a unor consilieri locali; 

e) unui numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a orasului, cu respectarea cerintelor 

legale privind promovarea proiectelor de hotarari din initiativa cetateneasca. 

Art.4.   Conferirea unui titlu/distinctie nu este în niciun fel condiţionată de: 

a)  cetăţenie; 

b)  naţionalitate;  

c)  pregătire; 

d)  religie; 

e)  vârstă; 

f)  sex; 

g) apartenenta politica 

 ci se acordă şi este valabil pe durata existenţei persoanei care l-a dobândit. 

Art.5. Titlul se confera dupa caz: 

a)  in timpul vietii celui in cauza; 

b)  post-mortem 

Art. 6.   Titlul are urmatoarele caractere juridice: 

a) este personal; 

b) este netransmisibil; 

c) este un drept al titularului; 



Cpitolul II – Criterii de conferire a titlurilor si distinctiilor 

 

Art.7.  Criteriile generale , dupa care se evalueaza candidatii propusi, sunt: 

1) valoarea; 

2) competenta; 

3) moraliatatea; 

4) compatibilitatea cu domeniul pentru care sunt propusi; 

5) contributia deosebita in viata comunitatii si la prestigiul orasului sau a tarii in lume. 

Art.8.  Titlul  de CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

reprezinta cel mai inalt titlu acordat de Consiliul Local al Municipiului Alexandria. 

Art.9.  Categorii de personalitati indreptatite la conferirea titlului de CETATEAN DE 

ONOARE AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA: 

a) personalităţi cu recunoaştere naţională sau universală care şi-au pus amprenta asupra dezvoltării 

municipiului Alexandria şi a imaginii acestuia; 

 b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului 

Alexandria, în ţară şi străinătate;  

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

sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în municipiul Alexandria; 

 d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare, etc.), au produs o 

îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor municipiului Alexandria; 

 e) unor foşti deţinuţi politic sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la 

realizarea unei imagini pozitive a municipiului Alexandria în lume;  

f) unor sportivi alexandreni care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive internaţionale; 

      Art.10. Titlul FIUL/FICA URBEI, reprezinta cel de-al doilea titlu onorific ca semnificatie 

care poate fi conferit de Consiliul Local al Municipiului Alexandria, unei persoane plecata de 

multi ani din localitate, dar care prin actiunile sale promoveaza in continuare, imaginea 

municipiului Alexandria . 

Art.11.  Titlul de EXCELENTA, se confera personalitatilor orasului care exceleaza in cel 

putin unul din urmatoarele domenii: 

a) literatura – poezie, proza, eseu, dramaturgie, cartea anului, reviste, documentare, carti de stiinta, 

publicistica, etc.; 

b) literatura de specialitate in diverse domenii; 

c) arte vizuale – pictura, sculptura, fotografie, desen, design, desene animate, film, arta video, 

ceramica, arta textila, gravura, arte decorative, arta modei, etc.; 

d) arta dramatica; 

e) muzica – populara, clasica, usoara; 

f) management in afaceri; 

g) invatamant; 

h) mass-media – presa scrisa, online si audio-vizuala; 

i) sport; 

j) caritate si protectie sociala; 

k) olimpiade si concursuri scolare; 

l) alte domenii; 

Art.12.  Titlul de AMBASADORUL ALEXANDRIEI, se confera persoanelor care: 

a) au rezultate concrete in activitatea de lobby privind interesele municipiului Alexandria; 

b) promoveaza imaginea si insemnele oficiale ale municipiului Alexandria in cadrul unor 

evenimente educative, culturale sau sportive sau in mediul online, la nivel national sau 

international. 

Art.13.  Distinctia DIPLOMA DE MERIT, se confera locuitorilor orasului care: 

a)   au rezultate concrete in activitatile educative si sociale initiate de acestia; 



b)   participa activ la activitatile educative si sociale initiate de Primaria municipiului Alexandria; 

c)  au rezultate concrete in promovarea sentimentului de apartanenta locala sau nationala. 

Art.14. Distinctia DIPLOMA DE CENTENAR , se confera persoanelor care intrunesc 

urmatoarele conditii: 

a)  au cetatenia romana; 

b) au domiciliul stabil in municipiul Alexandria; 

c) au implinit 100 de ani de viata 

laureatii distinctiei DIPLOMA DE CENTENAR  li se va acorda suma de 1.000 lei. 

 

Capitolul III – Incompatibilitati 

 

Art.15.  Nu pot deţine Titlul/Dinstinctia, persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii: 

 a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracţiuni contra statului, crime 

împotriva umanităţii, fapte penale;  

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

clarificare situaţiei juridice.  

Art.16.    Persoanele care se găsesc în una din situaţiile prevăzute la Art.15., după caz: 

 a)  nu pot obţine titlul/distinctia;  

 b)  pierd titlul/distinctia obţinut/a. 

 

Capitolul IV – Procedura conferirii, inmanarii si inregistrarii titlului/distinctiei 

 

Art.17.  Procedura dezbaterii candidaturilor este urmatoare: 

 (1)  Documentele cu propunerile se înregistrează la Registratura generala a Primariei municipiului 

Alexandria; 

 (2)   Documentele vor cuprinde cel puţin următoarele înscrisuri: 

 a)  actul de identitate (xerocopia vizată în conformitate cu originalul);  

 b) Curriculum vitae (în original); 

 c) certificat de cazier judiciar (în original); 

 d) expunerea de motive a iniţiatorului (în original);  

 e) actul de deces al celui propus, după caz, (copie vizată cu originalul);  

 f) o declaratie de acceptare a titlului/ distinctiei propus/e; 

 g) trei recomandari de la persoane juridice/fizice in domeniul de activitate al candidatului pentru 

titlul/distinctia propus/e; 

 h)  alte acte ce atesta meritul, dupa caz. 

(3) Compartimentul Cancelarie, Registratura întocmeşte referatul şi proiectul de hotarare şi le 

înaintează comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local pentru a fi discutate si pentru 

eliberarea avizului favorabil; 

 (4) Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local al municipiului Alexandria, în şedinţă 

ordinară sau extraordinară;  

 (5) Sinteza Raportului in tocmit de Compartimentul Cancelarie, Registratura va fi citit în şedinţa 

plenului Consiliului Local al municipiului Alexandria, de către preşedintele de şedinţă;  

 (6) Acordarea titlului/distinctiei se va face in plenul Consiliului Local al municipiulu Alexandria;  

 (7) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în aceeaşi legislatură;  

 (8) Decernarea titlului/distinctiei este publica si se face de către Primarul municipiului Alexandria  

Art.18.   Metodologia înmânării titlului/distinctiei este următoarea:  

a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare;  

b) primarul municipiului Alexandria prezintă motivele care au stat la baza propunerii de hotarare;  



c) primarul municipiului Alexandria înmânează Diploma de „Cetăţean de onoare al municipiului 

Alexandriaa” şi o plachetă realizată în acest scop sau distinctia, persoanei laureate sau persoanei 

care o reprezintă; 

 d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;  

e) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele 

laureatului;  

Art.19.  Diploma este înscrisă de către Compartimentul Cancelarie, Registratura   în registrul cu 

evidenţa Cetăţenilor de onoare ai municipiului Alexandria; 

Art.20.   Nu este obligatorie acordarea anuala a tuturor titlurilor si dinstinctiilor prevazute in 

prezentul regulament, daca membrii comisiilor de specialitate a Consiliului Local al municipiului 

Alexandria, considera nu exista argumente suficiente pentru conferirea unui titlu/unei distinctii. 

 

Capitolul V – Drepturi dobandite de detinatorii titlului CETATEAN DE ONOARE AL 

MUNICIPIULUI ALEXANDRIA:  

 

Art.21. Detinatorii titlului dobandesc urmatoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvantul la sedintele Consiliului Local al municipiului Alexandria, la 

dezbaterea materialelor care privesc intreaga comunitate; 

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

municipiului Alexandria sau in care acesta este co-organizator; 

c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestarile cultural-sportive organizate de institutiile 

aflate in subordinea Consiliului Local al municipiului Alexandria; 

d) dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport in comun ale SC TRANSLOC PREST 

SRL Alexandria, pe baza unui permis nominal de calatorie, eliberat de aceasta societate; 

e) dreptul de acces gratuit la toate bazele culturale, sportive, de agrement, de odihna si recreere, 

etc. aflate in administrarea Municipiului Alexandria; 

f) dreptul de beneficia de scutire de la plata impozitului pe cladiri si terenuri, aflate in proprietatea 

sa, pe teritoriul municipiului Alexandria, pentru o cladire si terenul aferent acesteia, folosita ca 

domiciliu, pe baza documentelor justificative depuse la Directia Impozite si Taxe Locale . 

 

Capitolul VI – Retragerea titlului/distinctiei 

 

Art.22.  Titlul/distinctia se retrage in urmatoarele situatii: 

a) atunci cand, ulterior decernarii, apar incompatibilitatile prevazute la Art.15.; 

b) atunci cand persoana laureata produce prejudicii de imagine sau de alta natura municipiului 

Alexandria, locuitorilor sai sau tarii; 

Art.23.  Retragerea titlului/distinctiei se face catre Consiliul Local al municipiului Alexandria, 

dupa urmatoare metodologie: 

a) este sesizat Consiliul Local al municipiului Alexandria de catre una din persoanele nominalizate 

la Art.3.; 

b) dezbaterea cazului se va face in cadrul comisiilor Consiliului Local al municipiului Alexandria; 

c) retragerea titlului/distinctiei se va face prin hotarare a Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

d) la sedinta Consiliului Local, va fi invitat laureatul titlului/distinctiei, iar daca va fi prezent in 

sala, i se va acorda cuvantul, la solicitarea sa; 

e) in caz de neparticipare, hotararea urmeaza a I se comunica in termen de 15 zile. 

 

Capitolul VII – Indatoriri ale decernatilor: 

 

Art.23.  Detinatorii titlurilor si distinctiilor au urmatoarele indatoriri: 



a) prin activitatea curenta pe care o desfasoara, sa contribuie la dezvoltarea neintrerupta a 

relatiilor sau activitatilor care au avut ca efect acordarea titlurilor si distinctiilor detinute; 

b) sa nu aduca niciun fel de atingere morala sau de prestigiu, prin comportament sau actiuni 

voluntare sau involuntare, inaltului titlu dobandit; 

c) sa nu compromita cu rea vointa interesele comunitatii care i-au acordat titlul sau distinctia. 

In acest sens se pot enumera: 

- denigrarea unor realizari comune in diverse domenii de aplicare, atunci cand apar 

diverse obstacole de natura legislativa, administrativa sau financiara, divergente de 

opinii sau de strategii, ambitii sau interese personale; 

- diverse promisiuni facute si neonorate din motive subiective, avand ca scop dobandirea 

titlului/distinctiei precum si a altor avantaje morale sau materiale; 

- intreruperea voluntara a unor activitati in derulare de catre posesorul titlului/distinctiei, 

activitati in urma carora Consiliul Local al municipiului Alexandria a acordat 

titlul/distinctia; 

- condamnare penala cu caracter definitiv data de jutitie pentru activitati ilegale. 

d) sa participe la manifestari sai festivitati organizate de catre Consiliul Local al municipiului 

Alexandriala care titularul este invitat, conform protocolului. 

 

 

 

 

 

 

      
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER, 

                                                         Florea VOICILA 

 


