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PROIECT 
 
 

HOTARARE 
 

Pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de Cetatean de onoare al 

orasului Rupea 

 
Consiliul Local al orasului Rupea judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara din data 

de 31.07.2020, 

 
Avand in vedere: 

 
 Raportul de specialitate al secretarului general al orasului Rupea, din care rezulta 

necesitatea aprobarii unui Regulament propriu privind acordarea titlului de cetatean 
de onoare al orasului Rupea 

 Referatul de aprobare al primarului orasului Rupea si proiectul de hotarare initiate de 
primarul orasului, 

 
Tinand cont de prevederile:. 

 Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 Articolul 84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 Dispozitiile art. 121 alin. 1 si alin. 2 din Constitutia Romaniei , republicata, 

 
In temeiul dispozitiilor art.129, alin.2, lit. d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.136, art.139 
alin.3, lit. a si art.196 alin. 1 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

 
 

HOTARASTE: 

Art. 1 Se aproba Regulamentului propriu privind acordarea titlului de cetatean de 
onoare al orasului Rupea conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Art. 2 Cu indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza aparatul de 

specialitate al primarului. 
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Art. 3 Hotararea se comunica autoritatilor publice si persoanelor interesate si se 
publica prin grija secretarului general al orasului Rupea, judetul Brasov. 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR SECRETAR GENERAL UAT, 

 
Ec. Bardas Nicolae Liviu Jr. Ioana Mădălina Roman 
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R E G U L A M E N T 
PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE “CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORAȘULUI 

RUPEA” 
 

Titlul de „Cetăţean de Onoare al orașului Rupea ” reprezintă cea mai înaltă distincţie 
acordată de Consiliul Local Rupea şi se supune prevederilor Codului Administrativ  

 
Cap. I - DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art.1 Acordarea acestui Titlu nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, pregătire, 
religie, domiciliu, apartenenţă politică, vârstă sau sex; 
Art. 2 Titlul acordat este valabil pe durata existenţei persoanei care l-a dobândit, cu excepţia 
situaţiei în care titlul îi este retras în condiţiile prezentului regulament. 
Art. 3 Titlul are următoarele caracteristici: 
a) este personal; 
b) este netransmisibil; 
c) conferă drepturi şi îndatoriri titularului, stipulate în prezentul Regulament. 
Art. 4 Propunerile de conferire a Titlului de „Cetăţean de Onoare al orașului 
Rupea ” se fac de către: 
a) primar; 
b) viceprimari; 
c) consilierii locali; 
d) organisme sau instituţii publice sau private care îşi desfăşoară activitatea în Rupea cu 
condiţia preluării propunerii, ca iniţiativă, de către persoanele enumerate la lit. a-c din 
prezentul articol; 
e) cetăţenii cu drept de vot ai orasului Rupea, 

 
Cap. II – CRITERII ŞI CONDIŢII DE ACORDARE  

 
Art. 5 Titlul de „Cetăţean de Onoare al Orașului Rupea” se poate acorda următoarelor 
categorii de cetăţeni români sau străini, a căror activitate sau existenţă este legată de Rupea: 
a) personalităţi cu recunoaştere naţională sau universală care şi-au pus amprenta asupra 
dezvoltării orașului şi a imaginii acestuia; 
b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Rupeaului, în 
ţară şi străinătate; 
c) persoane care, prin acţiunile lor, au contribuit la preîntâmpinarea producerii de 
evenimente deosebit de grave, în cazuri de calamitate naturală sau situaţii de urgenţă sau care 
au contribuit la salvarea de vieţi omeneşti; 
d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare, etc.), au 
contribuit la îmbunătăţirea simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor orașului Rupea; 
e) unor foşti deţinuţi politic sau veterani de război care şi-au adus aportul la realizarea unei 
imagini pozitive a orașului în lume; 
f) persoane născute sau formate în Rupea care au obţinut rezultate deosebite în domeniul lor 

de activitate; 
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g). persoanele cu domiciliul in orasul Rupea, care au implinit venerabila varsta de 100 de ani, 
prilej cu ocazia caruia , Consiliul Local poate acorda si un premiu in bani persoanei in cauza. 
h) personalităţi de renume mondial si /sau național care prin activitatea lor îşi aduc aportul la 
dezvoltarea orasului. 
Art. 6 Titlul se poate acorda în timpul vieţii sau post-mortem. 
Art. 7 Titlul nu poate fi acordat persoanelor care: 
a) au suferit condamnări 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. 

 
Cap. III – PROCEDURA ACORDĂRII ŞI ÎNMÂNĂRII TITLULUI 

 

Art. 8 Adresa prin care se propune conferirea Titlului unei anumite persoane trebuie 
înregistrată la Primăria Rupea şi va fi însoţită obligatoriu de prezentarea activităţii şi a 
meritelor persoanei propuse. 
Art. 9 Pe baza documentului de la art. 8, Secretarul General al orasului Rupea, va întocmi, 

raportul de specialitate şi proiectul de hotărâre pe care le va înainta Consiliului Local pentru a 
fi discutate în comisiile de specialitate . 
Art. 10 Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local al orasului Rupea, în şedinţă 
ordinară. 
Art. 11 Acordarea Titlului se va face de către Consiliul Local Rupea, prin vot, conform 
prevederilor legale. 
Art. 12 Diploma de „Cetăţean de Onoare al Orașului Rupea” se decernează de către Primarul 

orașului Rupea în cadrul şedinţei de consiliu sau cu prilejul unor evenimente festive 
marcante, la care vor fi invitaţi membrii Consiliului Local. 

 
Cap. IV - DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI ALE „CETĂŢEANULUI DE ONOARE AL 
ORAȘULUI RUPEA” 

 
Art. 13 Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al orașului Rupea” conferă titularului 
următoarele drepturi: 

a) Dreptul de susţinere a unei alocuţiuni scrise sau verbale cu acordul organizatorilor 
manifestării, în situaţia în care manifestările sau festivităţile fac referire la orașul 
Rupea. 

b) Persoanele care au domiciliul in orasul Rupea vor fi scutiţi de plata impozitului anual 
pentru locuinta de domiciliu ( constructii + tenren) 

c) persoanele care nu au domiciliul in orasul Rupea, dar deţin proprietăţi pe teritoriul 
oraşului vor fi scutiţi de plata impozitului anual pentru una din proprietati , la alegere; 

d) Dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de 
instituţiile aflate în subordinea Consiliului Local, în baza solicitării Cetăţeanului de Onoare, 
adresată instituţiei în cauză, la care se anexează copia hotărârii de consiliu local prin care s-a 
acordat titlul. 

e) Dreptul de a participa la manifestări sau festivităţi organizate de către Consiliul Local 
Rupea la care titularul, conform protocolului, este invitat. 
Art. 14 Drepturile prevăzute la art. 13 încetează în următoarele situaţii: 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.primariarupea.ro/
mailto:contact@primariarupea.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL RUPEA 

U.A.T. ORAŞUL RUPEA 
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500 

Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788 
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro 

mail: contact@primariarupea.ro 

 

 
 

a) decesul titularului; 
b) retragerea Titlului. 
Art. 15 Posesorul titlului de „Cetăţean de onoare al Orașului Rupea” are următoarele 
îndatoriri: 
a) Prin activitatea curentă pe care o desfăşoară să contribuie la dezvoltarea neîntreruptă a 
relaţiilor sau activităţilor care au avut ca efect acordarea Titlului sus-menţionat. 
b) Să nu aducă nici un fel de atingere morală sau de prestigiu, prin comportament sau acţiuni 

voluntare sau involuntare, înaltului Titlu dobândit. 
c) Să nu compromită cu rea voinţă interesele comunităţii care i-a acordat Titlul. 
În acest sens se pot enumera: - denigrarea unor realizări comune în diverse domenii de 

aplicare, atunci când apar diverse obstacole de natură legislativă, administrativă sau 
financiară, divergenţe de opinii sau de strategii, ambiţii sau interese personale;  
- diverse promisiuni făcute şi neonorate din motive subiective, având ca scop dobândirea 

Titlului precum şi a altor avantaje morale sau materiale; 
- întreruperea voluntară a unor activităţi în derulare de către posesorul Titlului, activităţi în 

urma cărora Consiliul Local Rupea a acordat Titlul; 
 

Cap. V - SANCŢIUNI 

 
Art. 16 Titlul se retrage în următoarele situaţii: 
a) atunci când ulterior decernării, apar incompatibilităţile prevăzute la art.  7; 
b) nerespectarea obligaţiilor cuprinse în art. 15, lit. b şi c. 

Art. 17 În scopul retragerii Titlului, Consiliul Local al orasului Rupea va adopta în şedinţa 
publică o hotărâre de retragere a Titlului, respectându-se prevederile legale cuprinse în 
prezentul regulament. 
Art. 18 După adoptarea hotărârii de retragere a Titlului de către Consiliul Local Rupea 
persoana în cauză va primi în termen de 10 zile, comunicarea în scris pentru luare la 
cunoştinţă. 
Art. 19 Hotărârea adoptată de Consiliul Local Rupea poate fi contestată potrivit legii 
contenciosului administrativ. 

 
Cap. VI - DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.20 Cheltuielile ocazionale de ceremonie a acordării titlului de « cetăţean de onoare » vor 
fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli anual. 
Art.21 Începând cu data adoptarii prezentului Regulament, de prevederile art. 4, vor 

beneficia toate persoanele care au primit titlul « de cetăţean de onoare » până la data adoptării 
regulamentului, cu conditia formularii unei solicitari in acest sens , de catre persoana in 
cauza. 
Art. 22 Toţi cetăţenii care pentru merite deosebite au fost recompensaţi cu titlul „Cetăţean de 
Onoare al orașului Rupea”, vor fi înscrişi în lista Cetăţenilor de Onoare care poate fi 
consultată pe site-ul Primăriei orasului Rupea, www.primariarupea.ro. 

 

Intocmit, 
Jr. Ioana Madalina Roman 
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