
1 
 

 
HOTĂRÂREA NR.33 

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare”  
al Municipiului Mangalia 

 
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 18.02.2020, 

 Având în vedere: 
• Proiectul de hota ra re nr.27/07.02.2020 init iat Primarul Municipiului Mangalia s i aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 
• Referatul de aprobare al proiectului de hota ra re î nregistrat cu nr.R258 din 07.02.2020; 
• Raportul de specialitate al Direcției Turism și Mediul de Afaceri din cadrul aparatului de speciali-

tate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.10049 din data de 11.02.2020; 
• Adresa Direcției Cultură și Sport Mangalia nr.258 din 07.02.2020, înregistrată la sediul Primăriei 

Municipiului Mangalia cu nr.9495 din 07.02.2020; 
• Prevederile H.C.L. nr.133/30.11.2001 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului 

de ,,Cetățean de onoare” al Municipiului Mangalia; 
• Prevederile art. 1 din H.C.L. nr.273/31.05.2013 privind aprobarea acordării post-mortem a titlului 

de Cetățean de Onoare” al Municipiului Mangalia, pentru Cișmașu Florin-Claudiu, cu referire la comple-
tarea Regulamentului aprobat prin H.C.L. nr.133/30.11.2001; 

• Prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 
• Rapoartele Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică,  Comisiei Economice, Fonduri 

Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul 
Consiliului Local Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1) și alin.(13), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.(a), art.240 
și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare” al Municipiului 
Mangalia, conform anexei care se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ. 

 
Art.2 Începând cu data prezentei, orice act administrativ contrar își încetează aplicabilitatea. 
 
Art.2 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hota ra re Direct iei Cultura  s i 
Sport Mangalia s i direct iilor s i serviciilor de specialitate î n vederea ducerii la î ndeplinire, Primarului 
Municipiului Mangalia, Institut iei Prefectului – Judet ul Constant a pentru controlul s i verificarea 
legalita t ii, s i o va afis a î n locuri publice pentru a fi adusa  la cunos tint a ceta t enilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 
voturi ”abținere”, din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
 
MANGALIA 
DATA: 18.02.2020 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

Contrasemnează 
Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  
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Anexa la H.C.L. nr.33/18.02.2020 

 
 

 
R E G U L A M E N T 

 
PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE 

”CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI MANGALIA” 
 
 
 
CAPITOLUL I: 
DEFINIRE, CRITERII DE ACORDARE, PROCEDURI LEGALE 
 
ART.1 Titlul de "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Mangalia reprezintă CEA MAI ÎNALTĂ DISTINCȚIE 
acordată de către Consiliul Local, unor cetăţeni români sau străini. 
 
ART.2 Prezentul regulament are drept scop reglementarea modului de acordare a titlului persoanelor 
îndreptăţite la acesta, a drepturilor şi obligaţiilor ce revin beneficiarului acestora, precum și procedura 
de retragere a acestuia. 
 
ART.3 Beneficiarul acestui titlu este numai TITULARUL. 
 
ART.4 Titlul nu este transmisibil urmaşilor sau rudelor celui care l-a deţinut. 
 
ART.5 Acordarea acestui înalt titlu nu este în niciun fel condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, rasă, 
pregătire, profesie, apartenenţă politică, religie, vârstă sau sex. 
 
ART.6 Titlul de "Cetăţean de Onoare" al municipiului Mangalia se poate acorda persoanelor fizice 
romană sau străine: 

a) unor personalităţi care, prin activitatea lor socio-profesională, au contribuit la realizarea 
unor noi legături ştiinţifice, culturale, sportive sau economice cu efecte (favorabile) benefice pentru mu-
nicipiul Mangalia; 

b) cetăţenilor români sau străini care desfăşoară activităţi caritabile în municipiul Mangalia, iar 
beneficiarii acestor activităţi sunt orfani, bătrâni, copii abandonaţi, persoane cu nevoi speciale, sau in-
stituţii care adăpostesc şi îngrijesc astfel de persoane asistate, producând astfel o îmbunătățire simți-
toare a condițiilor de viață a cetățenilor din Municipiul Mangalia; 

c) personalităţi care, prin realizările lor deosebite au contribuit la construirea ori promovarea 
unei imagini pozitive a municipiului Mangalia în ţară şi străinătate; 

d) unor sportivi, artiști născuţi sau formaţi în municipiul Mangalia, cu rezultate deosebite în 
competiţiile sportive sau artistice internaţionale sau naţionale; 

e) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de 
grave, sau prin sacrificiul lor suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în municipiul Mangalia; 

f) unor foști deținuți politici sau veterani de război, care prin activitatea lor ulterioară au con-
tribuit la imaginea pozitivă a municipiului Mangalia în lume; 

 
ART.7 Titlul se poate conferi în timpul vieţii celui în cauză sau post-mortem. 
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ART.8 Dreptul de a propune conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Mangalia îl au:  
a) primarul municipiului; 
b) consilierii locali; 
c) unul sau mai mulți cetățeni cu drept de vot, dacă proiectul de hotărâre este susținut prin 

semnături de cel puțin 5% din populaţia cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu 
domiciliul sau reședința în municipiul Mangalia, pe baza listelor de susținători, conform pre-
vederilor art.247 din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019;  

 
ART.9 Baza legală pentru propunerea candidaţilor la acest titlu este reglementată de Codul 
Administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019 şi de prevederile prezentului regulament.  
 
ART.10 Documentele necesare pentru promovarea propunerii constau în: 

a) Proiectul de hotărâre al inițiatorului; 
b) Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre; 
c) Informare de prezentare a biografiei, a activităţii persoanei propuse sau Curriculum Vitae, înso-

țit, dacă este cazul, de alte documente care să justifice propunerea; 
d) Consimţământul celui propus (dacă este cazul) – declarație de acceptare a titlului de Cetățean de 

onoare al municipiului Mangalia; 
e) Copia actului de identitate (dacă este cazul); 
f) Copia actului de deces (dacă este cazul); 
g) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Munici-

piului Mangalia; 
h) Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia; 

 
ART.11 Titlul de "Cetăţean de Onoare" al municipiului Mangalia se conferă în şedinţa ordinară sau 
extraordinară a Consiliului Local şi se aduce la cunoştinţa cetăţenilor. 
 
ART.12 Persoanele fizice cărora li se conferă titlul de ”Cetăţean de Onoare al Municipiului Mangalia” 
vor primi o diplomă care atestă această calitate și un semn distinctiv ce va putea fi purtat la 
evenimentele oficiale.  
 
ART.13 Diploma va fi înmânată TITULARULUI sau împuternicitului legal al acestuia de către Primarul 
municipiului în cadrul unei şedinţe festive de consiliu sau cu prilejul unor evenimente festive marcante, 
în prezenţa membrilor Consiliului Local. 
 
ART.14 Titlul conferit conform prezentului regulament este personal, netransmisibil, reprezintă un 
drept al titularului și are valabilitate nedeterminată. 
 
ART.15 Nu se poate acorda titlul de "Cetăţean de Onoare" persoanelor române sau străine care au 
suferit condamnări pentru infracţiuni de drept comun sau care nu au capacitatea de exerciţiu deplină. 
 
Art.16 În onoarea cetățenilor cărora li se conferă titlul de "Cetăţean de Onoare" al municipiului 
Mangalia post – mortem, se vor denumi cu prioritate numele unor străzi sau instituții publice cu numele 
acestora. 
 
CAPITOLUL II 
DREPTURILE CETĂȚEANULUI DE ONOARE AL MUNICIPIULUI MANGALIA 
 
ART.17 Titlul de "Cetăţean de Onoare" al municipiului Mangalia, conferă titularului următoarele 
drepturi: 

a) Invitarea la manifestările cu caracter oficial, organizate cu prilejul sărbătoririi unor eveni-
mente de importanță locală sau națională; 

b) Accesul gratuit la toate manifestările culturale-sportive organizate de instituțiile publice din 
subordinea administraţiei locale de pe raza teritorială a municipiului Mangalia; 
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c) Repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat sau atribuirea în proprietate a unei supra-
fețe de teren de până la 500mp situat în intravilanul Municipiului Mangalia; 

 
CAPITOLUL III 
OBLIGAȚIILE CETĂȚEANULUI DE ONOARE AL MUNICIPIULUI MANGALIA 
 
ART.18 Statutul de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Mangalia presupune următoarele obligaţii: 

a) cunoașterea anticipată a prevederilor prezentului regulament de către fiecare candidat; 
b) promovarea imaginii municipiului Mangalia în contextul unor activităţi la care participă, în ţară 

sau în străinătate, inclusiv în calitate de Cetăţean de Onoare; 
c) prin activitatea curentă pe care o desfăşoară să contribuie la dezvoltarea neîntreruptă a relaţii-

lor sau activităţilor care au avut ca efect acordarea titlului sus-menţionat; 
d) să nu aducă nici un fel de atingere morală sau de prestigiu, prin comportament sau acţiuni vo-

luntare sau involuntare, înaltului titlu dobândit; 
e)  să nu compromită cu rea-voinţă interesele comunităţii care i-a acordat titlul; 
f)  să participe  la manifestări sau festivităţi organizate de către Consiliul Local ori Primăria Man-

galia la care titularul, conform protocolului, este invitat. 
 
CAPITOLUL IV 
SANCȚIUNI  
 
ART.19 Desfăşurarea unor activităţi cu caracter ostil municipiului şi locuitorilor acestuia, precum şi 
condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă atrage după sine RETRAGEREA 
titlului de ”Cetăţean de Onoare”. 
 
ART.20 Retragerea titlului se va face în ședința publică a Consiliului Local al municipiului Mangalia, 
respectându-se prevederile legale din prezentul regulament, aspect ce va fi adus la cunoștință persoanei 
implicate în termen de 10 zile. 
 
ART.21 Hotărârea adoptată de către Consiliul Local poate fi contestată potrivit legii contenciosului 
administrativ.  
 
ART.22 Drepturile prevăzute la art.17 din prezentul regulament, încetează în următoarele situații: 

a) Decesul titularului; 
b) Retragerea titlului; 

 
CAPITOLUL IV 
DISPOZIȚII FINALE 
 
ART.23 La nivelul Primăriei Municipiului Mangalia se va înființa un Registru special de evidență a 
conferirii titlurilor de ”Cetățean de Onoare”. 
 
ART.24 Informațiile publice referitoare la Cetățenii de onoare ai Municipiului Mangalia vor fi publicate 
într-o secțiune specială pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Mangalia. 
 
ART.25 Dreptul de a dobândi titlul de "Cetățean de Onoare" nu este limitat şi este deschis oricărui 
cetățean ale căror fapte sunt compatibile cu prevederile prezentului regulament. 
 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 


