ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de „Cetățean de
Onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență””
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Analizând expunerea de motive nr. ____/______ la proiectul de hotărâre inițiat
de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea-Flaviu Bobora;
Având în vedere necesitatea elaborării unui Regulament privind acordarea
Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență”
care să înlocuiască prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.7/2002
privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a “TITLULUI DE
EXCELENŢĂ”, a titlului de “CONSILIER DE ONOARE” şi de “AMBASADOR” al
judeţului Hunedoara, precum şi a diplomelor şi plachetelor omagiale, modificată prin
Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 37/2002 şi nr. 84/2004;
În temeiul prevederilor art. 2 alin (2), ale art. 5 alin (2) si ale art. 91 alin (1) lit. f)
precum si ale art. 97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul privind acordarea Titlului de „Cetățean de
Onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență”, conform Anexei ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu data prezentei se abrogă Hotărârile Consiliului Județean Hunedoara
nr. 7/2002,, nr. 37/2002 şi nr. 84/2004.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează Serviciul Relaţii
Externe, Asocieri şi Comunicare Interinstituțională cadrul Consiliului Judeţean
Hunedoara.
Art.4 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.5 Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004
a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
MIRCEA FLAVIU BOBORA

Deva, la ____________ 2017

AVIZAT
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITRU SORIN ŞTEFONI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. ______ / __________

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare: ”Administraţia publică în
unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor
descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii
autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în
soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.”
In baza autonomiei locale autorităţilor administraţiei publice locale au dreptul ca,
în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în
mod expres în competenţa altor autorităţi publice.
În scopul sustinerii personalităților care s-au remarcat pe parcursul timpului prin
contribuții profesionale, științifice, precum și prin performanțe deosebite în diferite
domenii recunoscute pe plan național și international, contribuind la promovarea în
multiple planuri a județului Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara poate reglementa
prin regulamente proprii acordarea unor distincții acestor personalități.
Având în vedere necesitatea elaborării unui Regulament privind acordarea Titlului
de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență” care să
cuprindă dispoziții actuale vizând criteriile de acordare, procedura de acordare și
înmânare a acestor distincții, drepturile și obligațiile titularilor acestor titluri precum și
condițiile de retragere a acestora, care să înlocuiască prevederile Hotărârii Consiliului
Judeţean Hunedoara nr.7/200 Regulamentului privind procedura de atribuire a
“TITLULUI DE EXCELENŢĂ”, a titlului de “CONSILIER DE ONOARE” şi de
“AMBASADOR” al judeţului Hunedoara, precum şi a diplomelor şi plachetelor omagiale,
modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 37/2002 şi nr. 84/2004.
A fost elaborat Regulamentul privind acordarea „Titlului de Cetățean de Onoare al
Județului Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență”, obiect al Anexei la prezentul Proiect
de Hotărâre.
Faţă de cele relatate mai sus, supunem spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului
Judeţean Hunedoara, proiectul de hotărâre astfel cum el a fost redactat.

PREȘEDINTE,
MIRCEA FLAVIU BOBORA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SERVICIUL RELAŢII EXTERNE, ASOCIERI
ŞI COMUNICARE INTERINSTITUŢIONALĂ
Nr. ______ / ___________

RAPORT DE SPECIALITATE
Pe parcursul timpului diferite personalități s-au remarcat prin activități
desfășurate în diferite domenii contribuind la promovarea imaginii Județului Hunedoara
pe plan national și international.
In conformitatecu prevederile art. 5 alin (2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în virtutea

autonomiei locale autorităţilor administraţiei publice locale au dreptul ca, în limitele legii,
să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în
competenţa altor autorităţi publice.

Având în vedere necesitatea elaborării unui Regulament privind acordarea
Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență”
care ă cuprindă dispoziții actuale vizând criteriile de acordare, procedura de acordare
și înmânare a acestor distincții, drepturile și obligațiile titularilor acestor titluri precum
și condițiile de retragere a acestora, care să înlocuiască prevederile Hotărârii
Consiliului Judeţean Hunedoara nr.7/200 Regulamentului privind procedura de
atribuire a “TITLULUI DE EXCELENŢĂ”, a titlului de “CONSILIER DE ONOARE” şi
de “AMBASADOR” al judeţului Hunedoara, precum şi a diplomelor şi plachetelor
omagiale, modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 37/2002 şi
nr. 84/2004.
A fost elaborat Regulamentul privind acordarea „Titlului de Cetățean de
Onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență”, obiect al Anexei la
prezentul Proiect de Hotărâre.
Faţă de cele relatate mai sus, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre cu
obiectul enunţat şi supunerea lui spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Judeţean
Hunedoara.
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