
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL CORNU

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de
 “Cetăţean de onoare al comunei Cornu”

Având în vedere:
-  Expunerea de motive a domnului Primar în calitate de iniţiator al proiectului 

de hotărâre şi Raportul de specialitate elaborat de Compartimentul de resort,
- Rapoartele celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local prin care se 

avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
-       Prevederile art.36 lin.(8) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Aprobă  Regulamentul  de conferire a titlului  de cetăţean de onoare al  
comunei Cornu,  conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Secretarul  comunei  CORNU  va comunica prezenta  hotărâre persoanelor 
interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vasile DRĂGAN

CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR,

                                                                                      Daniela IANCU 

Cornu, 27 aprilie 2010
Nr.17



Anexă la HCL nr.17/2010

R E G U L A M E N T
Privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Cornu”

Potrivit dispoziţiilor art.36, alin. (8) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările 
şi  completările  ulterioare,  Consiliul  Local  poate  conferi  persoanelor  fizice  române sau 
străine cu merite deosebite titlul de „Cetăţean de onoare al comunei Cornu”.

Procedura de conferire şi retragere a titlului de „Cetăţean de onoare al comunei  
Cornu” este reglementată de prezentul regulament,

                     

CAPITOLUL I -     Generalităţi
Art.1.(1) Propunerile de conferire a titlului  de  Cetăţean de onoare al comunei 

Cornu se fac de către:
a) primar;
b) viceprimar;
c) consilierii locali;
d)  organisme sau instituţii  publice  sau private  care  îşi  desfăşoară  activitatea  în 

comuna Cornu cu condiţia preluării propunerii, ca iniţiativă, de către persoanele enumerate 
la lit. a-c din prezentul articol;

e) la iniţiativa unui număr de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a comunei 
Cornu, pe baza unui tabel semnat de către aceştia, care va sta la baza unui proiect de 
hotărâre promovat de un consilier, sau un grup de consilieri locali.           

(2) Propunerile de acordare a titlului vor fi însoţite de o notă de prezentare a  
persoanei  pentru care se propune conferirea titlului,   cu menţiunea că sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.

Art.2.(1) Titlul de cetăţean de onoare se conferă persoanelor fizice care îndeplinesc 
următoarele condiţii:
a) sunt majore;
b)  au valoare,  competenţă,  moralitate  recunoscute  de către  comunitatea  locală, 

rezultate din nota de prezentare;
c) au/au avut o contribuţie de excepţie  la dezvoltarea şi la creşterea prestigiului 

comunei Cornu sau al ţării pe plan naţional şi internaţional;
d) nu au antecedente penale.                                                                             
(2)   Conferirea  titlului  de  Cetăţean  de  onoare  al  comunei  Cornu nu  este 

condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, rasă, domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică.
Art.3. Titlul se poate acorda, după caz:
a) în timpul vieţii persoanei în cauză;
b) post-mortem.
Art.4. Titlul are următoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este netransmisibil;
c) conferă drepturi titularului;
d) are valabilitate nedeterminată.

CAPITOLUL II -     Categorii de personalităţi îndreptăţite la primirea titlului: 
Art.5. Titlul de Cetăţean de onoare al comunei Cornu  va fi conferit:
a) personalităţilor vieţii publice, politice, economice, sociale, culturale sau sportive,  

persoanelor născute sau domiciliate în comuna Cornu precum şi personalităţilor străine 
care, prin activitatea lor,  au avut o contribuţie excepţională la dezvoltarea şi creşterea 
prestigiului comunei Cornu la nivel naţional sau internaţional;
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b) persoanelor care, în mod dezinteresat şi repetat, prin donaţii, acţiuni umanitare 
sau alte acţiuni similare au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la 
îmbunătăţirea vieţii locuitorilor comunei Cornu;

c) persoanelor care au dat dovadă de acte de curaj, eroism, devotament în folosul  
comunităţii,  preîntâmpinând  producerea  unor  evenimente  cu  consecinţe  grave  pentru 
comuna Cornu sau pentru locuitorii acestuia;

d) unor foşti deţinuţi politici, veterani de război sau militari a căror viaţă şi activitate  
s-au remarcat prin acte de bravură deosebite, demne de a intra în istoria comunei Cornu;

e) persoane care prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente 
deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor în comuna 
Cornu;

f) altor persoane în cazuri temeinic justificate.

CAPITOLUL III  -    Incompatibilităţi
Art.6. Nu pot primi titlul 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 clarificarea situţiei juridice. 
Art.7. Persoanele care se găsesc în una din situaţiile prevăzute la art.6, după caz:
a) nu pot obţine titlul;
b) pierd titlul obţinut.

CAPITOLUL  IV -     Procedura acordării, înmânării şi înregistrării titlului
 Art.8. (1) În documentaţia înaintată Primăriei comunei Cornu în vederea acordării 

titlului de cetăţean de onoare şi arhivată în dosarul de şedinţă al Consiliului Local din data 
în care se aprobă hotărârea, se vor găsi obligatoriu: 

 a) copie buletin/carte de identitate;
 b) curriculum vitae;
 c) certificat cazier judiciar;
 d) nota de prezentare.

e) trei recomandări de la persoane juridice sau fizice din domeniul de activitate al 
candidatului pentru titlul de Cetăţean de Onoare al comunei Cornu.  

           (2) În situaţia acordării titlului post-mortem, actele obligatorii sunt:
 a) nota de prezentare;
 b) certificatul de deces. 
(3) Documentele menţionate mai sus vor fi înaintate spre analiză şi verificare 

Secretarului comunei Cornu, care întocmeşte referatul şi proiectul de hotărâre şi le 
înaintează Primarului şi Comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local.
          (4) Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local al comunei Cornu, în şedinţă 
ordinară sau extraordinară;
           (5)Sinteza referatului întocmit de secretarul comunei, va fi citită în plenul şedinţei  
Consiliului Local al comunei Cornu, de către preşedintele de şedinţă, sau de un consilier  
local.
           (6) Acordarea titlului se va face în  plenul Consiliului Local al comunei Cornu;
           (7) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în acceaşi legislatură;
           (8) Decernarea titlului se face de către Primarul comunei Cornu.

Art.9. Persoana care deţine titlul de  Cetăţean de onoare al  comunei Cornu are 
următoarele drepturi:

a) înscrierea în Cartea de Onoare a comunei Cornu;
b)  conferirea  însemnelor  corespunzătoare  titlului  de  Cetăţean  de  onoare  al  

comunei Cornu: diploma de cetăţean de onoare şi placheta comunei;
c) acces gratuit  la spectacolele şi  la manifestările ştiinţifice, cultural  -  artistice şi 

sportive care se desfăşoară pe raza teritorială a comunei Cornu şi la care Consiliul Local  
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al comunei Cornu,   Primăria comunei Cornu, instituţiile şi serviciile publice subordonate 
acestora sunt organizatori;
          Art. 10. Drepturile prevăzute la art. 9 încetează în următoarele situaţii

a) decesul titularului;
b) retragerea titlului.
Art.11. (1) Conferirea titlului de Cetăţean de onoare al comunei Cornu se face în 

şedinţe solemne ale Consiliului Local. 
 (2)  Conferirea  sau  retragerea  titlului  prevăzut  la  alin.  (1)  se  aprobă  cu  votul 

majorităţii simple a membrilor Consiliului Local în funcţie. 
(3) Titlul  va fi  înmânat persoanei  respective sau persoanei care o reprezintă de 

către Primarul comunei Cornu care va purta eşarfa cu tricolor.
          Art. 12. Metodologia înmânării titlului este următoarea:

a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare;
b) Primarul comunei Cornu prezinta motivele care au stat la baza hotărârii.
c) Primarul comunei Cornu înmânează diploma de “Cetăţean de onoare al comunei 

Cornu”, şi  placheta comunei,  persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;
d) pot  lua  cuvântul  şi  alte  persoane  prezente  care  doresc  să  sublinieze  pe  scurt  

meritele laureatului;
e) cuvântul persoanei laureate sau al reprezentantului acesteia;
f) laureatul este invitat să scrie câteva rânduri în cartea de Onoare a comunei Cornu;

         Art.13. Diploma este înscrisă de către Secretarul  comunei Cornu în Registrul cu 
evidenţa Cetăţenilor de onoare ai comunei Cornu.
         Art.14. În situaţia conferirii titlului de Cetăţean de onoare al comunei Cornu unui 
cetăţean străin, hotărârea Consiliului Local şi diploma de onoare vor fi redactate şi într-o  
limbă de circulaţie internaţională.

CAPITOLUL V -     Retragerea titlului
Art.15. (1) Titlul de Cetăţean de onoare al comunei Cornu  poate fi retras prin 

hotărâre a Consiliului Local, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor prevăzute la 
art. 11, alin. (2), în următoarele situaţii:

a) persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
b) persoana a compromis cu rea-credinţă interesele statului român sau ale comunei  

Cornu;
c)  persoana a prejudiciat  imaginea  comunei  Cornu prin  fapte sau atitudini  care 

contravin regulilor de convieţuire socială şi ale moralităţii.
(2)  Categoriile  de  persoane  care  pot  solicita  retragerea  titlului  de  cetăţean  de 

onoare sunt cele prevăzute la art.1 alin. (1).
(3) Retragerea titlului va fi adusă la cunoştinţa persoanei implicate în termen de 10 

zile.
(4) Persoanele cărora li se retrage titlul de Cetăţean de onoare al comunei Cornu 

nu mai beneficiază de drepturile prevăzute la art. 9.
           Art.16. Retragerea titlului se face de către Consiliul Local al comunei Cornu, după 
urmatoarea metodologie:

a) este sesizat Consiliul Local al comunei Cornu de către persoanele menţionate 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 şedinta Consiliului Local, va fi invitat deţinătorul titlului, iar dacă va fi prezent, i se  

va acorda cuvântul, la solicitarea sa;
Art.17. Modelul diplomei de onoare va fi stabilit prin dispoziţie de către Primarul 

comunei Cornu.
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