
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  

       
 

                                          

HOTĂRÂREA NR. 292 
 
 
 
     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 29.07.2010; 
     Având in vedere raportul nr.89/2010 întocmit de dl.consilier municipal Dan 

Iulius Magla şi raportul nr.104455/2010 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune aprobarea 
Regulamentului cadru pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” al 
municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.118, 119, 123, 124 şi 125/2010; 

      În conformitate cu art.36 alin.8, art.45 alin.1 şi art.61 alin.2 din Legea  
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;  

 
 
                                           HOTĂRĂŞTE: 

 
 

 Art.1       Se aprobă Regulamentul cadru pentru acordarea titlului de „Cetăţean 
de Onoare” al municipiului Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează efectele Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 49/1998, precum şi ale 
Hotărârii nr.82/1995. 

Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate 
şi Contencios Administrativ, Serviciul Imagine, Relaţii internaţionale, 
Purtător Cuvânt şi Redacţie Ziar şi Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

Lucian MINCU         Nicoleta MIULESCU 



 

 



Anexă la Hotărârea nr.292/2010 

R E G U L A M E N T 

PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CET ĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA”  

 

CAPITOLUL I: DEFINIRE, CRITERII DE ACORDARE, PROCED URI LEGALE  
 

Art. 1 Titlul de "Cetăţean de Onoare" al municipiului Craiova reprezintă CEA MAI 
INALTĂ DISTINCŢIE acordată de Consiliul Local, unor cetăţeni romăni sau 
străini. 

Art. 2 Prezentul regulament are drept scop reglementarea modului de acordare 
(retragere) a acestui titlu persoanelor indreptatite la acesta, precum si drepturile si 
obligatiile ce revin beneficiarului acestora. 
Beneficiarul acestui titlu este numai TITULARUL. 
Nu este transmisibil urmasilor sau rudelor celui care l-a detinut. 

Art. 3 Titlul de "Cetatean de Onoare" al municipiului  Craiova se poate acorda: 
a)unor inalte personalitati politice, stiintifice sau culturale care, prin activitatea 
lor socio-profesionala, au contribuit la realizarea unor noi legaturi stiintifice, 
culturale sau economice cu efecte favorabile municipiului Craiova; 
b)celor care, prin activitatea lor cotidiana creeaza in tara sau peste hotare o 
imagine deosebita municipiului si Romaniei, avand ca rezultate realizarea unor 
puternice legaturi economico - sociale sau de alta natura, in beneficiul cetatenilor 
comunitatii respective; 
c)cetatenilor romani sau straini care desfasoara activitati caritabile in municipiul 
Craiova, beneficiari ai acestei activitati fiind orfanii, batranii, copiii abandonati, 
handicapati, sau institutiile care adapostesc si ingrijesc acesti defavorizati ai 
soartei; 
d)fostilor detinuti politici sau veterani de razboi care prin activitatile lor 
ulterioare au adus un aport deosebit la realizarea unei imagini pozitive a 
municipiului Craiova in lume sau au contribuit la realizarea unei legaturi intre 
municipiu si alte localitati; 
e)bravilor generali si ofiteri ai armatei romane care s-au distins prin fapte de 
arme, asigurand astfel siguranta nationala si securitatea statului sau dezvoltarea 
economico-sociala a tarii prin prestatia lor stiintifica, tehnica, economica sau 
educativa; 
f)unor sportivi nascuti sau formati in municipiul Craiova, cu rezultate de exceptie 
in competitiile sportive internationale (campioni mondiali sau europeni); 
g)celor care au trecut in eternitate dar care, prin prestigioasa lor activitate  au 
promovat imaginea municipiului Craiova si a tarii; 



h)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 municipiului Craiova.  
altor categorii.  

Art. 4  Titlul se acordă după caz: 
a)  în timpul vieţii celui în cauză; 
b) post-mortem; 

Art. 5 Dreptul de a propune acordarea titlului de cetatean de onoare al municipiului 
Craiova  il au:  
- primarul municipiului; 
- consilierii municipali (individual sau in grup). 
- persoanele juridice care desfasoara activitate in domeniul / domeniile in care s-a 
afirmat cel propus care va sta la baza unui proiect de hotarare promovat de catre 
un consilier, sau un grup de consilieri locali; 
- un numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a municipiului Craiova 
pe baza unui tabel semnat de catre acestia, care va sta la baza unui proiect de 
hotarare promovat de catre un consilier, sau un grup de consilieri locali. 

Art. 6 Baza legala pentru propunerea candidatilor la acest titlu este reglementata de 
legea administratiei publice locale, de prevederile Regulamentului de Organizare 
si Functionare al Consiliului Local si de prevederile prezentului Regulament . 

Art. 7 Documentele necesare pentru promovarea propunerii constau in: 
- o declaratie tip de acceptare a titlului de Cetatean de Onoare 
-actul de identitate sau actul de deces al celui propus, dupa caz 
-curriculum vitae in original; 
- certificat de cazier judiciar in original; 
-expunerea de motive a initiatorului, in original; 
–raportul compartimentului de specialitate 
–referat sau  informare de prezentare a biografiei, activitatii persoanei propuse 
–avizul comisiei de specialitate 
–proiectul de hotarare 

Art. 8 Titlul de "Cetatean de Onoare" al municipiului Craiova se acorda in sedinta 
ordinara sau extraordinara si se va aduce la cunostinta cetatenilor urbei, prin 
publicarea propunerii la proiectul ordinei de zi a sedintei de consiliu. 

Art. 9 Consiliul Local al municipiului Craiova si Primaria municipiului Craiova vor 
institui o diploma pe care vor fi reproduse stema Consiliului Local si a Primariei 
municipiului Craiova, o insigna pe care se va grava stema municipiului si un 
brevet cu datele personale ale purtatorului. 

Art. 10 Diploma, insigna si brevetul, vor fi inmanate celui caruia i s-a acordat titlul de 
catre primarul municipiului, in cadrul sedintei de consiliu sau cu prilejul unor 
evenimente festive marcante, la care vor fi invitati membrii consiliului local. 

Art. 11 Nu se poate acorda titlul de "Cetatean de Onoare" persoanelor romane sau straine 
care au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun sau care nu au 
capacitatea de exercitiu deplina. 



  
CAPITOLUL II: DREPTURILE CETATEANULUI DE ONOARE AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 
Art. 12 Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare" al municipiului Craiova , confera 

titularului urmatoarele drepturi: 
a) dreptul de a purta insigna pe baza brevetului; 
b) inscrierea in CARTEA DE ONOARE a municipiului; 
c) accesul gratuit la institutiile social-culturale si locurile publice, pe raza 
municipiului  Craiova; 
e) accesul gratuit la toate spectacolele si manifestarile stiintifice, cultural-artistice 
si sportive de pe raza teritoriala a municipiului Craiova  la care Primaria 
municipiului Craiova  este organizator; 
f) participarea la sesiunile solemne ale Consiliului Local, atunci cand se adreseaza 
o asemenea invitatie; 
g) acceptarea prezentei la unele actiuni care vizeaza interesele fundamentale ale 
comunitatii si sprijinirea solutionarii unor probleme care tin de propria competenta
si capacitate profesionala; 
h) furnizare unor informatii importante, transmise pe adresa executivului , in ce 
priveste eventualele modificari ale statutului personal, in principal de ordin socio-
profesional, care pot  imbogati sursa bio-bibliografica a personalitatii in cauza; 
i) afirmarea direct sau in scris a unor idei si initiative de natura sa contribuie la 
adoptarea unor masuri in planul dezvoltarii durabile a localitatii si al amplificarii si 
diversificarii agendei cetatenesti; 
 

 

CAPITOLUL III: ÎNDATORIRILE CET ĂŢEANULUI DE ONOARE AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA  

 
Art. 13 Statutul de Cetatean de Onoare al municipiului Craiova. presupune urmatoarele 

atributii: 
a) cunoasterea anticipata a prevederilor prezentului regulament de catre fiecare 
candidat la titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Craiova; 
 b) promovarea imaginii municipiului Craiova  in contextul unor activitati la care 
participa in tara sau strainatate, inclusiv in calitate de Cetatean de Onoare al  
municipiului Craiova. 

 
CAPITOLUL IV: SANCTIUNI  
 

Art. 14 Desfasurarea unor activitati cu caracter ostil localitatii si locuitorilor acesteia, 
precum si condamnarea printr-o hotarare judecatoresca definitiva si irevocabila 



atrage dupa sine RETRAGEREA titlului de Cetatean de Onoare si pierderea 
drepturilor cuprinse in Capitolul II al prezentului regulament. 

Art. 15 Retragerea titlului se va adopta in sedinta publica a Consiliului Local al 
municipiului Craiova, respectandu-se prevederile legale din prezentul regulament, 
aspect ce va fi adus la cunostinta publică prin comunicare întrun cotidian local. 

Art. 16 Hotararea adoptata de catre Consiliul Local poate fi contestata potrivit legii 
contenciosului administrativ. 

 

CAPITOLUL V: DISPOZI ŢII FINALE  
 

Art. 17 Propunerile respinse nu pot fi reintroduse in dezbatere in acceasi legislatura. 
Art. 18 Toti cetatenii distinsi cu titlul de "Cetatean de Onoare" al municipiului Craiova vor 

fi inscrisi in CARTEA DE ONOARE a Consiliului Local al municipiului Craiova. 
Art. 19 Dreptul de a dobandi titlul de "Cetatean de Onoare" nu este limitat si este deschis 

oricarui cetatean ale caror valente sunt compatibile cu prevederile prezentului 
regulament.  

Art. 20 Legatura cu Cetatenii de Onoare si actualizarea evidentei lor, se va asigura de catre 
Compartimentul Imagine din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Craiova şi Casa de Cultură „Traian Demetrescu”. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Lucian MINCU  
 


