
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
CONSILIERI LOCALI 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

pentru conferirea titlului de„CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 

BACĂU”persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite, 

aprobat prin HCL nr. 43/ 1993 

 

 

  În prezent activitatea de conferire a Titlului de „Cetăţean de Onoare” al 

municipiului Bacău se desfăşoară după un Regulament aprobat prin hotărârea nr. 43/ 

1993 care se impune să fie actualizat. 

  Prin proiectul noului Regulament ne propunem să-i aducem unele completări, 

şi anume: 

a) să se lărgească sfera de conferire a titlului la persoanele postmortem, care în 

prezent se limitează numai pentru acte şi fapte de eroism, care au salvat vieţi şi 

bunuri materiale, iar noi propunem să poată beneficia şi în aceste cazuri, pentru 

merite deosebite ale persoanelor în viaţă. 

b) propunem reglementarea criteriilor de retragere ulterioară, a titlului conferit, 

aşa cum s-a prevăzut în art. 5 din proiectul de hotărâre. 

  Vă rugăm domnilor consilieri de a analiza şi aproba proiectul de hotărâre în 

forma prezentată. 

CONSILIERI LOCALI: 

1. DIMA CARMEN 

2. MARCU COSTICĂ 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
CONSILIERI LOCALI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de  

„CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BACĂU”  

persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite,  

aprobat prin HCL nr. 43/ 1993 

 

Consiliul Local al Municipiului Bacău 

 Având în vedere: 

- Prevederile art. 35 din Statutul Municipiului Bacău, aprobat prin HCL nr. 199/ 

2003; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău. 

 În baza dispoziţiilor art. 38 (2) lit. „v” şi ale art. 46 (1) din Legea nr. 215/ 2001 

a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul pentru conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE 

ONOARE AL MUNICIPIULUI BACĂU” persoanelor fizice române sau străine, cu 

merite deosebite, în forma în care a fost conceput, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 43/ 18.11.1993 şi Regulamentul 

anexă la hotărâre, pentru conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare” al municipiului 

Bacău. 

CONSILIERI LOCALI: 
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                                                                                      ANEXĂ 
                                                        la Hotărârea nr. ______ din _________ 2006 
 

 
 

REGULAMENT 
pentru conferirea persoanelor fizice române sau străine  

cu merite deosebite a titlului de  
„CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BACĂU”  

 
 
Art. 1 Se conferă titlul „Cetăţean de Onoare al Municipiului Bacău” şi Diploma de 
Cetăţean de Onoare, însoţită de cheia oraşului Bacău, persoanelor române sau străine, 
importante sau reprezentative pentru municipiul Bacău, cu merite deosebite pe plan 
politic, economic, social, educaţional, cultural, artistic şi sportiv, şi celor care au 
merite deosebite obţinute împotriva catastrofelor şi în situaţii de urgenţă, astfel: 

a) persoanelor fizice române, născute în municipiul Bacău sau cu domiciliul în 
municipiul Bacău, care în întreaga lor activitate au obţinut rezultate de 
excepţie, recunoscute în ţară şi străinătate. 

b) persoanelor fizice române, cu o contribuţie deosebită la dezvoltarea materială 
şi spirituală a municipiului Bacău, creşterea prestigiului localităţii noastre  între 
localităţile din ţară. 

c) persoanelor fizice străine, care îşi desfăşoară activitatea pentru municipiul 
Bacău şi care contribuie efectiv la dezvoltarea economică, urbanistică şi 
educaţională a municipiului, la creşterea nivelului de trai material şi spiritual al 
majorităţii cetăţenilor. 

 
Art. 2 Titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BACĂU”, se 
conferă şi post – mortem , în condiţiile prevăzute la art. 1. 
 
Art. 3 Iniţierea acţiunii privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE 
AL MUNICIPIULUI BACĂU”, se realizează conform prevederilor art. 38 (2) lit. „v” 
din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Hotărârea pentru conferirea titlului, se adoptă în şedinţă ordinară sau 
extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu votul secret al majorităţii 
consilierilor prezenţi. 
 
Art. 4 Festivitatea conferirii titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
MUNICIPIULUI BACĂU”, se organizează prin grija Primarului – la sediul 
Consiliului Local, sau cu ocazia unei manifestări publice în Municipiul Bacău, cu 



prezenţa persoanei căreia i se conferă acest titlu, sau a reprezentanţilor legali pentru 
persoanele decedate, când titlul se acordă post – mortem. 
 După prezentarea HOTĂRÂRII Consiliului Local, Primarul municipiului 
înmânează DIPLOMA DE „CETĂŢEAN DE ONOARE” şi CHEIA ORAŞULUI 
BACĂU. 
 
Art. 5 Titlul de „Cetăţean de Onoare” al Municipiului Bacău acordat unei persoane 
poate fi retras în următoarele condiţii: 

a) meritele deosebite obţinute, aparţin altei persoane şi din eroare sau voit s-au 
consemnat în nota sa biografică. 

b) printr-un comportament al său neadecvat, compromiţător, denigrator, ulterior 
conferirii titlului, titularul aduce prejudicii morale comunităţii băcăuane, 
întregii administraţii locale. 
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