
R E G U L A M E N T

privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al ora  șului Segarcea  

 CRITERII DE CONFERIRE A TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE

Art. 1. (1) Titlul de Cetățean de Onoare al orașului Segarcea reprezintă cea mai înaltă distincție
pe care Consiliul Local o poate conferi unor cetățeni români sau străini.
(2) Beneficiarul acestui Titlu este numai titularul. Acest Titlu nu este transmisibil urmașilor sau
rudelor celui care l-a deținut.
Art.  2. (1)  Titlul de  Cetățean  de  Onoare  al  orașului Segarcea  poate  fi  conferit  următoarelor
categorii de persoane:

a) personalități  din  domeniul  artelor  plastice,  literaturii,  teatrului,  cinematografiei  sau
muzicii a căror contribuție la cultura națională a fost recunoscută prin titluri, premii sau
orice  altă  formă  de  recunoaștere  de  către  organismele  sau  instituțiile  naționale  sau
internaționale  din  aceste  domenii de activitate,  sau care  au pus bazele  unor instituții,
organisme sau manifestări de prestigiu la nivel național în aceste domenii de activitate,
promovând în acest fel imaginea orașului Segarcea la nivel național sau internațional.

b) personalități din domeniul științelor exacte, istoriei, medicinii, învățământului, religiei etc.
a căror contribuție la cultura națională a fost recunoscută prin titluri, premii sau orice altă
formă de recunoaștere de către organismele sau instituțiile naționale sau internaționale din
aceste  domenii  de  activitate,  sau  care  au  pus  bazele  unor  instituții,  organisme  sau
manifestări de prestigiu la nivel național în aceste domenii de activitate, promovând în
acest fel imaginea orașului Segarcea la nivel național sau internațional.

c) personalități din domeniul sportului profesionist sau de amatori ale căror performanțe au
dus la promovarea imaginii orașului Segarcea la nivel național sau internațional.

d) personalități cu merite deosebite în studierea istoriei orașului, autoare ale unor studii de
specialitate în acest domeniu publicate în volume sub semnătură proprie sau în publicații
de specialitate de la nivel național.

e) persoane  care  s-au  remarcat  în  promovarea  relațiilor  cu  instituții  sau  organisme
nonguvernamentale  din  străinătate,  cu  consecințe  benefice  în  dezvoltarea  orașului
Segarcea.

f) oameni de afaceri sau manageri ai unor societăți comerciale care prin investițiile făcute la
g) nivelul orașului Segarcea au contribuit la o dezvoltare economică de excepție a orașului.
h) persoane care s-au remarcat prin acte de caritate sau donații deosebite cu consecințe în
i) îmbunătățirea vieții unui număr mare de cetățeni ai orașului Segarcea.
j) membri  ai  administrației  publice  centrale/locale  care  au  contribuit  la  inițierea  și/sau

derularea unor programe ample de dezvoltare a orașului.
k) persoane  care  s-au  remarcat  prin  abnegație,  efort  personal  deosebit  sau sacrificiu  în

contextul unor evenimente deosebite, cu caracter dramatic.
(2) Titlul de Cetățean de Onoare al orașului Segarcea poate fi conferit următoarelor categorii de
persoane, cetățeni români sau străini:

a) membri ai corpului diplomatic al ambasadelor României în străinătate care, prin  efortul
lor, au promovat imaginea orașului Segarcea în țările în care au activat sau au condus la
stabilirea unor relații de înfrățire între orașul Segarcea și orașe din străinătate.

b) membri  ai  corpului diplomatic al ambasadelor unor țări străine  în  România care,  prin
efortul  lor,  au  promovat imaginea  orașului  Segarcea  în  țările  din  care  provin sau  au
condus la stabilirea unor relații de înfrățire între orașul Segarcea și orașe din străinătate.



c) oameni de afaceri sau manageri ai unor societăți comerciale care prin investițiile făcute la
d) nivelul orașului Segarcea au contribuit la o dezvoltare economică de excepție a orașului.
e) persoane care s-au remarcat prin acte de caritate sau donații deosebite cu consecințe în
f) îmbunătățirea vieții unui număr mare de cetățeni ai orașului Segarcea.

(3) Titlul de Cetățean de Onoare al orașului Segarcea poate fi conferit, în condițiile alin. (1) și
(2), și post-mortem, dacă de la data decesului celui propus pentru conferirea Titlului și până la
momentul propunerii de conferire a Titlului nu a trecut mai mult de un an.
(4) Nu se poate conferi titlul de Cetățean de Onoare al orașului Segarcea persoanelor române sau
străine  care  au  suferit  condamnări  pentru  infracțiuni  de  drept  comun  sau  care  nu  sunt  în
deplinătatea facultăților psihice.

II. MODALITATEA DE CONFERIRE A TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE

Art. 3. Propunerea de conferire a Titlului de Cetățean de Onoare al Orașului Segarcea poate fi
făcută de Primarul orașului, de consilierii  orășenești (în  grup sau individual), de instituții  sau
organisme  non-guvernamentale  care  au  activitate  pe  raza  orașului  Segarcea  sau de persoane
fizice.
Art. 4. Documentele necesare pentru promovarea propunerii sunt:
o propunerea de conferire a Titlului de Cetățean de Onoare;
o Expunerea de motive a primarului, sau a inițiatorului;
o Raportul  compartimentului  de  specialitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al

primarului (care va conține și o prezentare a biografiei și activității  persoanei propuse
pentru conferirea Titlului);

o avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
o Proiectul de hotărâre de consiliu.

Art. 5. Titlul de Cetățean de Onoare al orașului Segarcea se conferă in ședință
ordinară sau extraordinară și se va aduce la cunoștința cetățenilor orașului prin publicare pe site-
ul Primăriei orașului și în Monitorul Oficial al orașului Segarcea.
Art. 6. Se instituie Diploma de conferire a Titlului de Cetățean de Onoare al orașului Segarcea,
care conține următoarele elemente:
o numele instituției "Consiliul Local al orașului Segarcea";
o titlul conferit "Cetățean de Onoare al orașului Segarcea"
o prenumele și numele titularului, titlurile acestuia;
o o scurtă motivație a conferirii Titlului;
o data  și felul  ședinței  Consiliului  Local  în  cadrul căreia  a  fost  adoptată  hotărârea  de

conferire a Titlului de Cetățean de Onoare, precum și numărul hotărârii de consiliu;
o prenumele, numele și semnătura primarului orașului;
o timbrul sec "Consiliul Local al orașului Segarcea".

Art. 7. Diploma de conferire a Titlului de Cetățean de Onoare al orașului Segarcea și insigna de
Cetățean de Onoare se înmânează titularului în cadrul ședinței Consiliului Local în cadrul căreia a
fost adoptată hotărârea de conferire a acestui Titlu sau de către primarul orașului cu ocazia unor
evenimente festive imediat ulterioare ședinței Consiliului Local în cadrul căreia a fost adoptată
hotărârea  de conferire a acestui Titlu. În  cazul conferirii  post-mortem, diploma de conferire a
Titlului de Cetățean de Onoare se înmânează unui reprezentant al familiei titularului.

II. DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE CETĂȚENILOR DE ONOARE

Art. 9. Titlul de Cetățean de Onoare al orașului Segarcea conferă titularului următoarele drepturi:



o înscrierea numelui pe panoul Cetățenilor de Onoare ai orașului Segarcea care se află în
incinta Primăriei orașului;

o participarea  la  ședințele  festive  ale  Consiliului  Local  orășenesc,  precum  și  la  toate
evenimentele publice organizate de Consiliul Local sau de Primăria orașului.

o accesul gratuit la toate spectacolele și manifestările științifice, cultural-artistice și sportive
de pe raza orașului Segarcea la care Primăria este organizator sau co-organizator;

o sprijin privind rezolvarea problemelor de sănătate precum și internarea cu prioritate în
cămin sau azil de bătrâni, în caz de nevoie;

Art. 10. Titlul de Cetățean de Onoare al orașului Segarcea implică următoarele
îndatoriri:
o cunoașterea  prevederilor prezentului Regulament de către  fiecare  candidat la Titlul de

Cetățean de Onoare al orașului Segarcea;
o participarea, în măsura posibilităților, la sesiunile festive ale Consiliului Local orășenesc,

atunci când i se adresează o asemenea invitație;
o promovarea imaginii orașului Segarcea în contextul unor activități la care ia parte în țară

sau străinătate, inclusiv în calitate de Cetățean de Onoare al orașului Segarcea.

V. RETRAGEREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE

Art. 11. Titlul de Cetățean de Onoare al orașului Segarcea poate fi retras în următoarele condiții:
o desfășurarea unor activități ostile la adresa orașului Segarcea sau la adresa
o locuitorilor săi;
o condamnarea  printr-o sentință judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă,  emisă în

țară sau străinătate.
Art. 12. Retragerea Titlului de Cetățean de Onoare implică anularea tuturor drepturilor presupuse
de acest titlu.
Art. 13. (1) Retragerea Titlului se va adopta în ședință publică a Consiliului Local al orașului, iar
hotărârea de retragere a Titlului va fi adusă la cunoștință fostului titular în termen de 10 zile.
(2) Hotărârea adoptată de către Consiliul Local poate fi contestată potrivit Legii contenciosului
administrativ.


