C o n s i l i u l G e n e r a l a1 Municipiului B u c u r e ~ t i

Nr.: -din privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului
dd Cetifean de Onoare al Municipiului B u c u r e ~ t i

Avind i n vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuregti;
Analizind Raportul al DireGtiei Culturs;
V3zind avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 8 din Legea nr. 21512001 privind administratia publics locals,
republicat3;

CONSlLlUL GENERAL AL MLlNlClPlULUl BUCURESTI
HOTARASTE:

-

Art. 1. Se aprob5 Regulamentul pentru acordarea titlului de Cetifean de onoare al municipiului
Bucure~ti,conform anexellor nr. 1 si 2, care fac parte integrant3 din prezenta hotsrare.

-

Art. 2.
i n c e ~ a n dcu data prezentei hot3rari se infiinteaz3 prin grija Directiei Culturs Registrul
Cettifenilor de Onoare a i Municipiului Bucurqti, care va fi p5strat gi completat la Directia Culturs.
Art. 3. - Directia Generals de Dezvoltare, Investitii gi Planificare, Directia General3 Operatiuni gi
Direciia Stategie gi Analiz5 Docurnente vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotsriri.

Secretar general
al municipiului Bucure~ti,
Tudor Toma

- -

B d u l Regina f lirabeta 47,=45,

Bucurepi, Rornsnia; tel.: + 4 0 2 1 3 0 5 5 5 00: ww.bucuresti-~rimaria.ro

Anexa la Hotirirea nr.

I

REGULAMENT
p e n t r ~acordarea
~
titlului de Cetifean de Onoare al Municipiului Bucuregti
Titlul de Cetitean de Onoare al Municipiului Bucuregti reprezinta cea
Art. 1.
mai inalta distinctie ciuica, ce recompenseaza talentul gi serviciile deosebite ale unei
persoane, romine sau straine, acordati de catre Consiliul General al Municipiului
Bucuregti.
Art. 2.
Titlul se acordi, dupa caz, la initiativa primarului general sau a
membrilor Consiliului General al Municipiului Bucuregti.
Art. 3.
in conditjile prezentului regulament, titlul de Cetitean de Onoare al
Municipiului Bucuregti se acorda persoanelor fizice din tar2 gi strainatate, a caror
activitate sau existenti este legat2 in mod deosebit de viata oragului sau pentru
talentul gi serviciile deosebite, dupa cum urmeaza:
a. Personalitsti care au depus o activitate sustinuta pentru dezvoltarea oragului,
cu rezultate unanin~recunoscute;
b. Personalitati din domeniul culturii, artei, gtiintei, invat2mintului gi san2titii care
prin creatia lor profesionala recunoscut2 contrib~~ie
i n mod deosebit la
prestigiul oragullui Bucuregti gi al Rominiei;
c. Intreprinzatori gi oameni de afaceri romini sau striini care prin investitii sau
activitati economice au adus contributii semnificative la dezvoltarea Capitalei;
d. Persoane ajunsle la virsta senectutii, a csror viata gi activitate au fost puternic
legate de viata cet2tii;
e. Sportivi romini care s-au remarcat prin performante de renume european gi
mondial;
f.

Militari, care s-du remarcat prin acte de bravur2 deosebite, demne de a intra in
istoria oragului;

g. CetZiteni strZiini, personalitati de larga notorietate care prin specificul activititii
lor, de durat2 sau ocazional, au adus o contributie important2 la cregterea
prestigiului oragului Bucuregti sau al Rominiei;
Art. 4.

Procedura acord2rii titlului

Documentele cu propunerea se inregistreaza la Registratura generals a Primsriei
Municipiului Bucuregti, pentru Directia Generala de Dezvoltare, lnvestitii gi Planificare
Urban5 - Direcfia Cultura, dac2 aceasta vine din partea clientilor, sau la Directia
Cultur5 d a c i propunerea vine din partea aparatului propriu al Primsriei Municipiului
Bucuregti sau din partea Comisiei de specialitate a C.G.M.B.
Documentele vor cuprlnde cel putin urmitoarele inscrisuri:
Actul de identitate, copie;
Curriculum ~ i t d e i,n original, precum gi dovada detinerii de distinctii gi premii
On domeniul sad de activitate;

Recomandari de la persoane juridice gi fizice din domeniul de activitate al
candidatului pentru titlu.
Directia Cultura va intocmi raportul de specialitate gi proiectul de hotarare pe care le
va inainta primarului general p e n t r ~aprobare
~
gi Comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului General al Municipiului Bucuregti pentru eliberarea avizului. Propunerile
respinse nu pot fi reintlroduse in dezbatere in aceeagi legislaturs;
Procedura inmiinsrii gi inregistrarii titlului

Art. 5.

lnsemnele corespunzatoare titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuregti
sunt diploma de cetstean de onoare gi placheta cu emblema oragului.
Titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuregti se inmiineaza, atat in
sedintele ordinare ciit gi i n cele extraordinare, de catre Primarul General sau de
persoana mandatati i n acest scop.
Diploma este inscrisa de catre Directia Culturii in Registrul de evidenta a Cetatenilor
de Onoare ai Municipiului Bucuregti.
Art. 6.
urm2toruI:

Statutul Cet2teanului de Onoare al Municipiului Bucuregti este

a. Dreptul de a pa~ticipaca invitat de onoare la sedintele Consiliului General
al Municipiwlui Bucuregti, putand fi consultat i n problemele specifice
domeniului ssu,

b. Dreptul de a lua cuvantul i n plenul sedintelor consiliului la care este invitat;
c. Accesul gratuit la manifestari desfagurate sub patronajul Consiliului
General al Municipiului Bucuregti;
d. Onoruri speciale la manifestarile publice ale municipalit3tii la care va fi
invitat;
e. Cetatenii de Onoare au datoria de a promova imaginea Municipiului
Bucuregti.
Art. 7.
Titlul de Cetstean de Onoare al Municipiului Bucuregti se poate retrage
prin hotariire a Consilii,rlui General al Municipiului Bucuregti i n urmatoarele situatii:

a. persoana salviirgegte fapte deosebit de grave prin care vatam3 interesele
oragului Bucuregti sau lezeazi prestigiul Romiiniei;
b. persoana esle invinuiti sau inculpats intr-o cauz2 penalg;
c. a obtinut Titlul de Cetstean de Onoare al Municipiului Bucure~tiprin
mijloace frauduloase.
La gedinta consiliului i n care se va aproba retragerea titlului va fi invitat
detinitorul titlului gi i se va acordZi cuviintul, la solicitarea sa. In caz de neparticipare,
hotariirea urmeazs sii fie comunicata in termen de 15 zile.
A

Informatiile referitoare la CetZitenii de Onoare al Municipiului Bucuregti
Art. 8.
vor fi publicate gi i n format electronic, pe site-ul Priniariei Municipiului Bucuregti, la
rubrica special constitwits.

PRIMAR GENERAL
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PrimZiria Municipiului B u c u r e ~ t i

EXPUNERE DE MOTIVE

Titlul de Cetstealn de Onoare al Municipiului Bucuregti reprezints cea mai inalti distinctie
civics, ce recornpenseas5 talentul gi serviciile deosebite ale unei persoane, romane sau strsine,
acordats de cstre Consil~iulGeneral al Municipiului Bucuregti.
Titlul se acord5, dup5 caz, la initiativa primarului general sau a membrilor Consiliului
General al Municipiului Bucuregti gi se dob2ndegte de citre persoanele fizice din tars gi striinatate,
a caror activitate sau e~istentiieste legat5 i n mod deosebit de viata oragului Bucuregti sau pentru
talentul gi serviciile deosiebite.
lnsernnele corespunz5toare titlului de Cetsiean de Onoare al Municipiului Bucuregti sunt
diploma de Cetstean de Onoare gi placheta cu emblerna oragului, care sunt puse la dispozitie prin
grija Serviciului de Protocol Reprezentare - Directia Stategie gi Analiz5 Documente.
Prin Legea nr. 21512001 (*republicat5*) a adrninistratiei publice locale, consiliul general are
initiativ5 gi hot5r%gte,in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care
sunt date prin lege in competenta altor autoritiitii ale adrninistratiei publice locale'sau centrale.
Consiliul local poate conferi persoanelor fizice rom2ne sau straine cu rnerite deosebite titlul de
Cetiitean de onoare municipiului, in baza unui regularnent propriu. Prin acest regulament se
stabilesc gi conditiile reltragerii ltitlului conferit. In virtutea acestui articol din anul 1990 pana in
prezent au fost acordate 28 de titluri de Cetiitean de Onoare al Municipiului Bucureqti,
neexist2nd un regulament aprobat i n acest sens.
A

In terneiul prevederilor art. 36 alin. 8 din Legea nr. 21512001 privind administratia publics
locali, republicat%,
Propun proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pen tru acordarea titlului de
Cetifean de Onoare al~MunicipiuluiBucuregti, pe care i'l supun dezbaterii gi aprobarii Consiliului
General al Municipiului Bucuregti.
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lnvestitii ~iPlanificare Urbana

ShlC certfiet KO 90C1 : 2003

8. v;' ,+y~;:~~,
2.2c2-z-

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuregti, Rominia
Tel.: 305 55 20; tel. centrals: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10
http://www.bucuresti-primaria.ro

Nr.

@)zl 4 1
,

Prim5ria Municipiului Bucurqti

a.b%

J

OC1

SUM certifica: IS014C01 : 2324

Direcfia Cultura

RAPORT DE

SPECIALITATE

Titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuregti reprezinti cea mai inalt5 distinctie
civica, ce recompenseaza talentul gi serviciile deosebite ale unei persoane, romane sau straine,
acordata de catre Conslliul General al Municipiului Bucuregti.
Titlul se acorda, dupa caz, la initiativa primarului general sau a membrilor Consiliului General
al Municipiului Bucuregti gi se dobindegte de catre persoanele fizice din tar3 gi striinatate, a caror
activitate sau existent5 este legati i n mod deosebit de viata oragului Bucuregti.
lnsemnele corespunzatoare titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuregti sunt
diploma de cetatean de onoare gi placheta cu emblema oragului care se obtin prin grija Serviciului de
Protocol Reprezentare - Directia Stategie gi Analiza Documente.
Prin Legea nr. 215/2001 (*republicati*) a administratiei publice locale, consiliul general are
initiativa gi hotarsgte, i n conditiile legii, i n toate problemele de interes local, cu exceptia celor care
sunt date prin lege i n competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale gi
poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare
municipiului, i n baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc gi conditiile
retragerii titlului conferit.
In virtutea acestlui articol din lege, din anul 1990 pana i n prezent au fost acordate 28 de titluri
de Cetafean de Onoare al Municipiului Bucure~ti,neexistand un regulament aprobat i n acest
sens.
Tinand cont de cele prezentate mai sus, consideram oportun gi legal aprobarea unui
regulament care s i regllementeze acordarea, precum gi retragerea Titlului de Cetatean de Onoare al
Municipiului Bucuregti.

p5

Luand i n considerare prevederile art. 36 alin. 8 din Legea nr. 21512001 (*republicati*) a
administratiei publice locale,

Consideram temeinic gi legal gi propunem proiectul de hotarzre privind aprobarea
Regulamentului pentru acordarea titlului de Cetafean de Onoare a1 Municipiului Bucureqti.

Marius exe
Director
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lntocmit 2 ex.: Raluca Alexandrescu, referent

