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CAPITALA 
ISTORICĂ A 
ROMÂNIEI 

MUNICIPIUL IAȘI 
DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 

CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI 
 

 
Nr.120330 / 05.11.2019 

 

ANUNŢ 
Aducem la cunoştinţa publică 

 
 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de 

 „Cetăţean de Onoare al Muncipiului Iasi” 

 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii 

pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6. 

În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de 

05.11.2019), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu 

valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel 

Mare şi Sfânt 11, Iaşi,  700064. 

Propunerile, sugestiile şi opiniile scrise cu valoare de recomandare pot fi remise 

şi Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul - ghişeul 

6, luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30 

sau pe email informatii@primaria-iasi.ro . 

 

 

Tehnoredactat 

cons. Luminita NEAGU 

CIC PO 03/F3 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de 

 „Cetăţean de Onoare al Muncipiului Iasi” 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa extraordinară în data de……………..; 

Avȃnd în vedere Referatul de aprobare nr. 120034/ 04.11.2019  

Avȃnd în vedere Raportul de specialitate nr. 120036/ 04.11.2019  întocmit de Serviciul 

Relaţii Internaţionale 

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată ; 

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 și art 196 alin. 1, lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al 

Muncipiului Iaṣi”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre  

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; 

Serviciului Relații Internaționale ṣi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi. 

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată 

întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Relații Internaționale. 

  (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către   

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       Vizat pentru legalitate, 

……………………………….                                         Secretar  

        Consilier local,      

                                                                                                  Denisa Liliana Ionaṣcu   

SUSȚIN PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

PRIMAR 

Mihai CHIRICA 

 

 

Intocmit 

Elena Farca 

Ṣef Serviciu Relaţii Internaţionale 
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Nr.120034/ 04.11.2019                                                                                                      

APROBAT 
PRIMAR 

MIHAI CHIRICA 
 

REFERAT  

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea  Titlului de  

„Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi”  

 

 

Cetățean de Onoare este un titlu onorific acordat de autoritățile unei comunități unei 

persoane a cărei activitate sau existență s-a remarcat în mod deosebit sau pentru 

talentul și serviciile deosebite în favoarea comunității. Acest titlu se acordă unor 

personalități din domeniul culturii, artei, științei, învățământului sau sănătății, dar și unor 

sportivi și oameni de afaceri care prin valoarea, competența, moralitatea recunoscute 

de către comunitatea locală, au avut o contribuție deosebită la dezvoltarea și la 

creșterea prestigiului localității sau al țării pe plan național și internațional.   

A intrat în tradiția municipalității, ca personalitățile remarcabile, care prin munca, talentul 

și realiz[rile lor și-au pus amprenta în diferite domenii, marcând astfel istoria 

contemporană a oraṣului sau țării, să fie cinstite prin acordarea Titlului de “Cetăţean de 

Onoare al Municipiului Iaşi”. 

Având în vedere că municipiul Iaṣi a dat ţării numeroase personalități care au activat și 

excelat în mai multe domenii, care au facut cinste si au promovat comunitatea, pe plan 

naţional sau internațional, se impune ca acestea să fie appreciate și prețuite, prin 

recunoașterea meritelor in mod oficial.  

 
Intocmit 

Elena Farca 
Ṣef Serviciu Relaţii Internaţionale 
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Nr. 120036/04.11.2019 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de  

„Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaṣi”  

 

 

Titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Iași” reprezintă cea mai înaltă distincție 

onorifică, ce recompensează talentul și serviciile deosebite ale unei persoane, române 

sau străine, acordată de către Consiliul Local al Municipiului Iași. 

Titlul se acordă, după caz, la inițiativa primarului sau a membrilor Consiliului Local și se 

dobândește de către persoanele fizice din țară și străinătate, a căror activitate sau 

existență este legată în mod deosebit de viața municipiului Iași ṣi care prin meritele ṣi 

realizările lor deosebite au făcut cunoscut numele municipiului nostru sau al României 

pe plan național sau internațional. 

Având în vedere necesitatea de acorda Titlul de “Cetățean de Onoare al Municipiului 

Iaṣi” unor personalități marcante ale Municipiului Iași sau ale României, care  au avut o 

contribuție deosebită în plan social, economic, politic, cultural, sportiv, religios sau în 

alte domenii, având în vedere că pentru acordarea acestor distincţii, este necesar 

adoptarea unui regulament local, considerăm oportun ṣi legal aprobarea unui 

regulament care să reglementeze acordarea, precum ṣi retragerea Titlului de “Cetățean 

de Onoare al Municipiului Iaṣi” . Având în vedere că în prezent nu există un 

regulament care să stabilească criteriile privind acordarea Titlului de “Cetățean 

de Onoare al Municipiului Iaṣi”, considerăm necesară dezbaterea și adoptarea 

regulamentului propriu de acordare a acestui titlu. 

 

Elena FARCA 

Ṣef Serviciu Relaţii Internaţionale 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:informatii@primaria-iasi.ro


 
5 

 

 

Bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11             0232 267 582                 www.primaria-iasi.ro 

     Iași RO-700064; Cod Fiscal: 4541580            informatii@primaria-iasi.ro                     / PrimariaMunicipiuluiIasi 

 

 

 

CAPITALA 
ISTORICĂ A 
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Regulamentul pentru acordarea 

titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Iaşi’’  

 

 

Capitolul I - Dispoziţii generale 

 

Art. 1 – Titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Iaşi” se acordă, după caz, din iniţiativa: 

a) Primarului municipiului Iaṣi; 

b) consilierilor locali; 

în baza unui Laudatio scris ṣi semnat, întocmit, de regulă, de personalităţi locale/naţionale din 

mediul academic, cultural, artistic, ṣtiinţific, social, politic, după caz. 

 

Art. 2 - Acordarea Titlului nu este condiţionată de: 

a) cetăţenie; 

b) naţionalitate; 

c) vârstă; 

d) domiciliul; 

e) sex; 

f) religie; 

g) apartenenţă politică. 

 

Art. 3 - Titlul se acordă în timpul vieţii sau post mortem  

 

Art. 4 - Titlul are următoarele caracteristici: 

a) este personal; 

b) este netransmisibil; 

c) este un drept al titularului; 

d) are valabilitate nedeterminată. 

 

Capitolul II - Categorii de personalităţi îndreptăţite la primirea Titlului 

 

Art. 5 - Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului, categoriile de personalităţi 

care se găsesc în una din situaţiile următoare: 

a) personalităţi cu recunoaştere naţională sau internatională care şi-au pus amprenta asupra 

dezvoltării şi a imaginii municipiului Iaşi sau a României; 

b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului 

Iaşi, în ţară şi/sau străinătate; 

c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de 

grave, sau prin sacrificiul lor au salvat vieţile concetăţenilor lor, în municipiul 

Iaşi sau în lume; 

d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare, etc.), au produs o 

îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă ale locuitorilor municipiului Iaşi; 

e) unor foşti deţinuţi politic sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au adus un 

aport la realizarea unei imagini pozitive a municipiului Iaşi sau a României  în lume; 

f) unor sportivi care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive 
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internaţionale; 

g) oricărei persoane care s-a remarcat în mod deosebit, în orice domeniu de activitate, iar 

acțiunile sale au dus la promovarea imaginii Municipiului Iași sau a României în lume 

h) Post mortem – demnitari, academicieni, profesori, orice alte persoane care au contribuit în 

mod deosebit la creșterea prestigiului României sau al Municipiului Iași 

 

Capitolul III – Incompatibilităţi 

 

Art. 6 

(1) Nu pot deţine Titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Iaşi” persoanele care se găsesc 

în una din următoarele situaţii: 

a) au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea de infracţiuni contra umanităţii, contra statului 

sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică 

înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care le-ar face 

incompatibile cu deținerea titlului cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, armistia 

postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;   

b) este declarat definitiv că a desfăṣurat activităţi de poliţie politică. 

(2) In cazul în care persoana propusă pentru conferirea titlului face obiectul unor acţiuni  pe rolul 

instanţelor de judecată privind fapte de natură celor menţionate la art. 6 alin. 1. 

 

Capitolul IV - Procedura acordării, înmânării şi înregistrării Titlului 

 

Art. 7 - Procedura dezbaterii candidaturilor este următoarea: 

(1) Propunerile pentru acordarea titlului de Cetăţean de onoare pot fi adresate Primarului 

municipiului Iaṣi sau Consiliului Local al Municipiului Iaşi  

(2) documentele pentru acordarea titlului de Cetăţean de onoare vor cuprinde pe lângă 

înscrisurile reglementate de art.136 alin.8 din Codul administrativ, cel puţin următoarele 

înscrisuri: 

a) Laudatio,în original, întocmit de persoanele menţionate la art. 1;  

b) alte documente/înscrisuri care susțin propunerea. 

 (3) Compartimentul de specialitate pentru iniţiativele privind acordarea titlului de cetățean de 

onoare este Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 

(4) Propunerile de hotărâre iniţiate se dezbat în plenul Consiliului Local al Municipiului Iaṣi, în 

ședință publică, ordinară sau extraordinară, după caz.  

(5) Acordarea titlului se va face cu votul Consiliului Local, conform prevederilor Codului 

administrativ; 

(7) Decernarea titlului se face de către Primarul municipiului Iaşi, de regulă, în cadru festiv 

(8) Laureatul poate fi invitat sări câteva rânduri în Cartea de onoare a Municipiului Iaṣi 

 

 

Art. 8 – Metodologia înmânării Titlului este următoarea: 

a) Persoana care a făcut propunerea sau un delegat al acesteia prezintă Laudatio;  

b) Primarul Municipiului Iaşi înmânează distincţia de „Cetăţean de onoare al Municipiului Iaṣi” 

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 

e) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele 

laureatului; 

f) laureatul poate fi invitat să scrie câteva rânduri în Cartea de onoare a municipiului 

Iaşi. 
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Art. 9 

(1) Titlul este înscris în Charta Cetăţenilor de onoare ai Municipiului Iaşi; 

(2) In cazul retragerii Titlului acesta va figura radiat în Charta Cetăţenilor de onoare. 

 

Capitolul V – Drepturi dobândite de deţinătorii Titlului 

 

Art. 10 – Deţinătorii Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al municipiului Iaşi la dezbaterea 

materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului 

Local al municipiului Iaşi sau în care acesta este co-organizator; 

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din 

Municipiului Iaşi; 

d) accesul  liber la Muzeul Municipal Iaşi 

e) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de 

instituţiile aflate în subordinea Consiliului Local. 

 

Art. 11 – Drepturile prevăzute la art. 10 încetează în următoarele situaţii: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului. 

 

Capitolul VI – Retragerea Titlului 

 

Art. 12 – Titlul se retrage în următoarele situaţii: 

a) atunci când ulterior decernării, apar incompatibilităţile prevăzute la art. 6; 

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură 

municipiului Iaşi, locuitorilor săi sau ţării. 

Art. 13 – Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al municipiului Iaşi, după 

următoarea metodologie: 

a) este sesizat Consiliului Local al municipiului Iaşi 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, conform procedurii similare 

stabilită la art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 

d) la şedinţa de comisii va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda 

cuvântul, la solicitarea sa ṣi susţinerile sale vor fi consemnate în procesul verbal al comisiilor. 

e) în caz de neparticipare, hotărârea urmează să i se comunice în termen de 15 zile. 

 

Capitolul VII - Îndatoriri ale Cetăţenilor de Onoare 

 

Art.14 - Cetăţenii de Onoare au datoria de a promova imaginea Municipiului Iaşi. 

 

Capitolul VIII – Dispoziţii finale 

 

Art. 15 – Informaţiile publice referitoare la „Cetăţenii de onoare” vor fi publicate şi în format 

electronic pe portalul Primăriei Municipiului Iaşi la rubrica special dedicată. 
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