
ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BACAU 

 

HOTARÂRE 

privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de  

„CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BACAU”  

persoanelor fizice române sau straine cu merite deosebite,  

aprobat prin HCL nr. 43/ 1993 

 

Consiliul Local al Municipiului Bacau 

 Având în vedere: 

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

2003; 

- Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali; 

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

a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE 

Art. 1 Se aproba Regulamentul pentru conferirea titlului de „CETATEAN DE 

ONOARE AL MUNICIPIULUI BACAU” persoanelor fizice române sau straine, cu 

merite deosebite, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre. 

 

Art. 2 Cu data prezentei hotarâri se abroga HCL nr. 43/ 18.11.1993 si Regulamentul 

anexa la hotarâre, pentru conferirea titlului de „Cetatean de Onoare” al municipiului 

Bacau. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            CONTRASEMNEAZA, 
RODICA-LENUTA PADUREANU                          SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU 

                                                                                        Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

 
                                                                                      ANEXA 
                                                        la Hotarârea nr.   83  din  28.04.2006 
 

REGULAMENT 
pentru conferirea,  persoanelor fizice române sau straine  

cu merite deosebite,  a titlului de  
„CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BACAU” 

 
 
Art. 1 Se confera titlul  de „Cetatean de Onoare al Municipiului Bacau” si Diploma de Cetatean de 
Onoare, însotita de cheia orasului Bacau, persoanelor române sau straine, importante sau 
reprezentative pentru municipiul Bacau, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, 
educational, cultural, artistic si sportiv si celor care au merite deosebite obtinute împotriva 
catastrofelor si în situatii de urgenta, astfel: 

a) persoanelor fizice române, nascute în municipiul Bacau sau cu domiciliul în municipiul 
Bacau, care în întreaga lor activitate au obtinut rezultate de exceptie, recunoscute în tara si 
strainatate. 

b) persoanelor fizice române, cu o contributie deosebita la dezvoltarea materiala si spirituala a 
municipiului Bacau, cresterea prestigiului localitatii noastre  între localitatile din tara. 

c) persoanelor fizice straine, care îsi desfasoara activitatea pentru municipiul Bacau si care 
contribuie efectiv la dezvoltarea economica, urbanistica si educationala a municipiului, la 
cresterea nivelului de trai material si spiritual al majoritatii cetatenilor. 

 
Art. 2 Titlul de „CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BACAU”, se confera si post – 
mortem , în conditiile prevazute la art. 1. 
 
Art. 3 Initierea actiunii privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE AL 
MUNICIPIULUI BACAU”, se realizeaza conform prevederilor art. 38 (2) lit. „v” din Legea nr. 
215/ 2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Hotarârea pentru conferirea titlului, se adopta în sedinta ordinara sau extraordinara a 
Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu votul secret al majoritatii consilierilor prezenti. 
 
Art. 4 Festivitatea conferirii titlului de „CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
BACAU”, se organizeaza prin grija Primarului – la sediul Consiliului Local, sau cu ocazia unei 
manifestari publice în Municipiul Bacau, cu prezenta persoanei careia i se confera acest titlu, sau a 
reprezentantilor legali pentru persoanele decedate, când titlul se acorda post – mortem. 
 Dupa prezentarea HOTARÂRII Consiliului Local, Primarul municipiului înmâneaza 
DIPLOMA DE „CETATEAN DE ONOARE” si CHEIA ORASULUI BACAU. 
 
 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    CONTRASEMNEAZA, 
RODICA-LENUTA PADUREANU            SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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