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REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului 

de “Cetatean de onoare” si a altor titluri si distinctii unor personalitati cu merite 

deosebite 

 

   

 

Avand in vedere ca municipiul Alexandria a dat tarii numeroase personalitati care au 

activat si excelat in mai multe domenii, care au facut cinste si au promovat municipiul nostru, 

pe plan national sau international, se impune  cu necesitate sa fie apreciate la adevarata lor 

valoare, prin recunoasterea meritelor, cinstirea si onoarea lor si prevederile OUG 57/2019,  art. 

104,alin. (1) “Consiliul local, respectiv consiliul județean, aprobă statutul unității 

administrativ-teritoriale prin hotărâre care se poate modifica și completa, în funcție de 

modificările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora. Acesta cuprinde date și 

elemente specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte 

unități similare, precum și prevederi privitoare la:”, lit. “e” “criteriile potrivit cărora se poate 

conferi și retrage persoanelor fizice române sau străine calitatea de cetățean de onoare pentru 

unitatea administrativ-teritorială respectivă” si lit. “p” “procedura privind acordarea titlului 

și certificatului de fiu/fiică al/a comunei, orașului, municipiului sau județului ori cea privind 

acordarea titlului de cetățean de onoare.”. 

De asemenea la art. 129 alin. (13) se prevede in mod expres posibilitatea Consiliului 

Local de a acorda titlul de “Cetatean de onoare” persoanelor fizice romane sau straine, prin 

regulament propriu care poate fi parte integranta din statutul UAT. 

 Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ al României, propun următorul proiect de hotărâre: aprobarea 

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

distinctii unor personalitati cu merite deosebite. 

Proiectul de hotărâre însoţit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria.                                                     

          

 

 PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUŞIN 

 

                   


