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HOTARARE  nr. 143 / 2022 
pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 12/2019 privind aprobarea Regulamentului 

pentru conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Curtea de Argeș 
 

 
  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș.  

 Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr. 35968/22.11.2022; 
-Raportul de specialitate  nr. 35970/22.11.2022; 

 -Prevederile art. 129 alin. 13 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 -Avizul Comisiei juridice, de disciplină și ordine publică. 

 În temeiul  art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
Hotărăște: 

 
Art.1:  Se  aprobă modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 12/2019 privind aprobarea 

Regulamentului pentru conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Curtea de Argeș, după cum 
urmează: 

a) Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Art. 3. În condițiile prezentului regulament, titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Curtea de Argeș se 
acordă persoanelor  fizice  în viață sau post mortem, din țară și străinătate, a căror activitate sau existență este 

legată în mod deosebit de viața orașului sau pentru talentul și serviciile deosebite, după cum urmează:” 
b) Art. 4 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:  

“Art. 4. Procedura acordării  

Pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare sunt necesare următoarele documente: 
1)Pentru persoanele fizice în viață: 

- actul de identitate în copie 
- curriculum vitae și, atașat, dovada deținerii de distincții și premii în domeniul său de activitate (copie 

conform cu originalul) 

- recomandări de la personae fizice și juridice din domeniul de activitate al candidatului la titlu 
2)Post mortem: 

- Solicitare din partea persoanelor fizice sau juridice, însoțită de un memoriu justificativ 
Compartimentul Monitorizare Instituții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului va întocmi 

raportul de specialitate urmare a referatului de inițiere a proiectului de hotărâre și îl va înainta pentru 
dezbatere și aprobare Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Curtea de Argeș, prin 

grija secretarului general al municipiului, pentru eliberarea avizului consultativ.” 

c) Art. 7 punctul d  se modifică și va avea următorul cuprins:  
“Art. 7 d. onoruri speciale la manifestările publice ale municipalității;” 

d) Art. 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 “Art. 9. Informațiile referitoare la Cetațenii de Onoare ai Municipiului Curtea de Argeș vor fi publicate și în 

format electronic, pe site-ul Primăriei Municipiului Curtea de Argeș, la rubrica special constituită prin grija 

compartimentului Monitorizare Instituții Publice.” 
e) Art. 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 10 Compartimentul Monitorizare Instituții Publice va înființa un registru special în care va înregistra 
informațiile referitoare la Cetățenii de Onoare ai Municipiului Curtea de Argeș.” 

Art. 2: Celelalte prevederi ale Regulamentului pentru conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului 
Curtea de Argeș rămân neschimbate. 

 

  Contrasemnează pentru legalitate 
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