
 
ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI  
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. 19  / 29.03.2013  
PRIVIND  APROBAREA ,, REGULAMENTULUI REFERITOR LA PROCEDURA DE ACORDARE A 
TITLULUI  DE CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA’’ 

 
Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta  intrunit in sedinta 

ordinara , legal constituita la data de 29 martie 2013; 
Analizand:  

- Proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Burcea Anton Tudorel  
privind aprobarea ,, Regulamentului referitor la procedura de acordare a titlului 
de cetatean de onoare al comunei Adamclisi, judetul Constanta’’ . 

- Expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei 
Adamclisi ; 

- Avizul comisiei de specialitate nr. 3 pentru culte, juridica  si de disciplina, 
apararea ordinii si linistii publice, apararea drepturilor cetatenilor, administratie 
publica locala; 

- Referatul doamnei Serif Sibel , secretara comunei Adamclisi inregistrat sub nr. 
1070  / 12.03.2013 ; 

- Avizul de legalitate al doamnei Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi; 
in temeiul prevederilor 36, alin. (8), art. 45   coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. b)  din 

Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se aproba ,, Regulamentul referitor la procedura de acordare a titlului de 
cetatean de onoare al comunei Adamclisi, judetul Constanta’’ , conform anexei nr. 1 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare institutiilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului judetului 
Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ...... voturi pentru ,....... voturi 
impotriva,........ abtineri din cei ................. consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri 
in  functie. 

 
               PRESEDINTE DE SEDINTA                                      CONTRASEMNAT 
                            CONSILIER                                                           SECRETAR 
          SERBANESCU DORINA CICILIA                                           SIBEL SERIF 
 
 
 



  
ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.  19  / 29.03.2013 

 
 

,, REGULAMENT   REFERITOR LA PROCEDURA DE ACORDARE A TITLULUI  DE CETATEAN 
DE ONOARE AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA’’ 

 
 

 
Potrivit dispozitiilor art. 36, alin. (8) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local 
poate conferi persoanelor fizice romane sau straine  cu merite deosebite titlul de ,, 
Cetatean  de onoare al comunei Adamclisi’’. 

Procedura de conferire si retragere a titlului de ,, Cetatean de onoare al comunei 
Adamclisi’’ este reglementata de prezentul regulament. 

 
 
I.DISPOZITII GENERALE: 
    1.Titlul de “Cetatean de Onoare” al comunei  Adamclisi  reprezinta cea mai inalta 

distinctie acordata de Consiliul Local  si  se poate acorda pentru merite deosebite in 
domeniul public, juridic, economic, social-cultural, stiintific, invatamant , sanatate, sport, 
dezvoltare urbanistica, relatii internatioonale, apararea drepturiolor si libertatilor 
cetatenilor, culte, administratie publica, protectia mediului, etc. 

    2.Titlul de « Cetatean de Onoare » al comunei  Adamclisi  se acorda de Consiliul 
local al comunei Adamclisi   cu respectarea criteriilor si procedurii prevazute in prezentul 
Regulament. 

 Beneficiarul acestui titlu este numai titularul. 
Nu este transmisibil urmasilor sau rudelor celui care le-a detinut. 
II.PERSOANELE CARORA LI SE POATE ACORDA TITLUL DE « CETATEAN DE 

ONOARE » SI CRITERIILE DE ACORDARE A TITLULUI : 
    Titlul de ‘Cetatean de Onoare » se poate acorda : 
- persoanelor in viata, cetateni romani sau straini,nascuti sau care au trait in 

comuna Adamclisi   sau a caror activitate este legata de comuna Adamclisi ; 
- personalor care  prin activitatea lor au contribuit la dezvoltarea si modernizarea 

comunei Adamclisi ; 
- persoanelor care s-au remarcat in protejarea unor monumente istorice, de arta , 

ale naturii si mediului inconjurator ; 
- persoanelor care au contribuit la infintarea sau finalizarea unor servicii sociale, 

finantarea unor institutii de caritate, cultura, invatamant in comuna Adamclisi ; 
- persoanelor care prin activitatea de cercetare stiintifica desfasurata si prin 

inventiile brevetate, au contrbuit la creearea unor produse noi recunoscute pe plan  
national si international si au facut cunoscuta comuna in tara si straunatate ; 

- persoanelor din domeniul invatamantului care au contribuit la pregatirea elevilor 
care au obtinut premii  la concursurile scolare organizate la nivel national ; 



- persoanelor din domeniul culturii si artei , care prin creatiile sau activitatea lor au 
contribuit la imbogatirea  patrimoniului spiritual al comunei Adamclisi  si al tarii ; 

- unor sportivi nascuti in comuna Adamclisi, cu rezultate de exceptie in competitiile 
sportive internationale (campioni mondiali sau europeni) ; 

-persoanelor care au dat dovada de sacrificiu  in situatii  de  grea incercare pentru 
comuna(incendii,calamitati naturale,etc ; 
- fostilor detinuti politici sau veterani de razboi care prin activitatile lor ulterioare  
au adus un aport deosebit la realizarea unie imagini pozitive comunei noastre ; 
- unor inalte personalitati politice , stiintifice sau culturale care, prin activitatea lor 
socio –profesionala, au contribuit la realizarea unor noi legaturi stiintifice, 
culturale sau economice cu efecte favorabile comunei Adamclisi. 

           -     alte persoane cu merite deosebite in domeniul public, juridic, economic, social-
cultural, invatamint, sanatete, sport, dezvoltare urbanistica, apararea drepturilor si 
libertatilor cetatenilor, cultele, administratia publica, protectia mediului, etc.pe care 
consiliul local le considera indreptatite sa primeasca   acest titlu ; 
          -  persoanelor care nu au antecedente penale ; 
          - au valoare, competenta, moralitate recunoscute de catre  comunitatea locala, 
rezultate din nota de prezentare ; 
          -persoanelor care , in mod dezinteresat si repetat, prin donatii, actiuni umanitare 
sau alte actiuni similare au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la 
imbunatatirea vietii locuitorilor comunei Adamclisi ; 
          - persoanelor care au dat dovada de acte de curaj, eroism, devotament in folosul 
comunitatii, preintampinand  producerea unor evenimente  cu consecinte grave pentru 
comuna Adamclisi sau pentru locuitorii acesteia ; 
            -altor  persoane in cazuri bine justificate. 
           - titlul de « Cetatean de Onoare »al comunei Adamclisi  poate fi acordat post-
morten  celor care au trecut in eternitate dar care, prin prestigioasa lor activitate  au 
promovat imaginea comunei si a tarii;   
     Conferirea titlului de ,, Cetatean de Onoare al comunei Adamclisi’’ nu este  
conditionata de cetatenie, nationalitate, rasa, domiciliu, sex, religie, apartenetnta politica. 
               
III.INITIATIVA ACORDARII TITLULUI DE »CETATEAN DE ONOARE  

«  AL COMUNIE BUDESTI : 
Titlul  de « Cetatean de Onoare » al comunei Adamclisi se poate acorda la initiativa 

primarului , a consilierilor locali,  individual sau in grup. 
IV.PROCEDURA DE ACORDARE A TITLULUI DE « CETATEAN DE ONOARE » AL 

COMUNEI BUDESTI. 
In documentatia inaintata Primariei  comunei Adamclisi  in vederea acordarii 

titlului de cetatean de onoare  si arhivata in dosarul de sedinta al Consiliului Local din data 
in care se aproba hotararea, se vor regasi obligatoriu : 

- copie act de identitate ; 
- curriculum vitae ; 
- certificat cazier judiciar ; 
- nota de przeentare ; 



- trei recomandari de la persoane fizice sau juridice  din domeniul de activitate al 
candidatului pentru titlul de ,, Cetatean de Onoare ‘’ al comunei Adamclisi ; 

In situatia acordarii  titlului post –mortem , actele obligatorii sunt : 
- nota de prezentare ; 
- certificat  de deces. 

Propunerile pentru acordarea  titlului de « Cetatean de Onoare » al comunei 
Adamclisi  se redacteaza in scris si se supun dezbaterii si avizarii comisiei comisiei de 
specialitate nr. 3 pentru culte, juridica  si de disciplina, apararea ordinii si linistii 
publice, apararea drepturilor cetatenilor, administratie publica locala din cadrul  
Consiliului local. 

Propunerile pentru acordarea titlui de « Cetatean de Onoare » al comunei 
Adamclisi ,insotite de azivul Comisiei de specialitate a Consiliului local , referatul sau 
informarea de prezentare a biografiei activitatii persoanei propuse si proiectul de 
hotarare elaborat de initiator se supune aprobarii Consiliului local al comunei  Adamclisi. 

Referatul  intocmit de catre secretarul comunei Adamclisi  cuprinde date 
bibliografice  cu privire la persoana propusa ,activitatea acestuia, precum si orice alte 
date si informatii care sa contribuie la conturarea personalitatii sale. 

Titlul de « Cetacean de Onoare » al comunei Adamclisi se acorda in sedinta 
ordinara sau extraordinara si se va aduce la cunostinta cetatenilor  prin publicarea 
propunerii la proiectul ordinei de zi a sedintei de consiliu. 

Sinteza referatului intocmit de catre secretarul comunei, va fi citit in plenul 
sedintei Consiliului Local Adamclisi, de catre presedintele de sedinta sau de catre un 
consilier local. 

Propunerile respinse nu pot fi reintroduse in dezbatere in aceeasi legislatura ; 
Decernarea titlului se va face de catre Primarului comunei Adamclisi ; 
 
V. INSEMNELE CARE ATESTA CALITATEA DE « CERATEAN DE ONOARE » AL 

COMUNEI  ADAMCLISI. 
1. Diploma de « Cetatean de Onoare » al comunei Adamclisi cu insemnele 

nationale  care se inmineaza persoanei fizice careia i s-a acordat titlul onorific nou,dupa 
caz,urmasilor acestuia. 

  Pe diploma de « Cetatean de Onoare’’ al comunei  Adamclisi sunt reproduse 
stema si sigilul comunei si va fi semnata de primarul comunei. 

2.CHEIA COMUNEI : 
Cheltuielile ocazionale de ceremonia inmanarii titlului se vor suporta de la bugetul 

local. 
 Nu se poate acorda titlul de ,, Cetatean de Onoare’’ persoanelor romane sau 

straine  care au suferit condamnari  pentru infracriuni de drept comun sau care nu au 
capacitatea  de exercitiu deplina. 

VI.DREPTURILE CETATENILOR DE ONOARE AI  COMUNEI BUDESTI : 
Cetatenilor romani caroar li s-a acordat titlul de « Cetatean de 

Onoare »,beneficiaza de urmatoarele drepturi : 
1. accesul gratuit la institutiile social – culturale si locurile publice de  pe raza 

comunei Adamclisi . 



2.Invitarea si participarea in comuna Adamclisi  la desfasurarea unur activitati si 
manifestari social culturale organiozate de Consiliul local, cheltuielile ocazionate de 
participare fiind suportate din bugetul local. 

3.Acordarea de facilitati fiscale aprobate de Consiliul local al comunei  Adamclisi ; 
4. Sprijin privind rezolvarea unor probleme ce tin de administratia publica locala ; 
5. Conferirea insemnelor corespunzatoare titlului de Cetatean de Onoare al 

comunei Adamclisi : diploma de cetatean de onoare ; 
Cetatenii altui sat carora li s-a acordat titlul de « Cetatean de Onoare » se bucura  

de toate drepturile civile si politice recunoscute cetatenilor romani, cu exceptia dreptului 
de a alege, de a fi ales si de a ocupa o functie publica. 

Drepturile prevazute anterior inceteaza in urmatoarele situatii : 
- decesul titularului ; 
- retragerea titlului. 

VII. INDATORIRILE  CETATENILOR DE ONOARE AI COMUNEI ADAMCLISI  
Statutul de cetatean de Onoare al comunei Adamclisi presupune urmatoarele 

atributii : 
a) cunoasterea anticipata a prevederilor prezentului regulament de catre 

fiecare candidat la titlul de Cetatean de Onoare al comunei Adamclisi ; 
b) participarea la sesiunile solemne ale Consiliului Local, atunci cand se 

adreseaza o asemenea invitatie ; 
c) acceptarea prezentei la unele actiuni care vizeaza interesele 

fundamentale  ale comunitatii si sprijinirea solutionarii unor probleme  
care tin de propria compteneta si capacitate profesionala ; 

d) afirmarea direct sau in scris a unor idei si initiative de natura sa 
contribuie la adoptarea unor masuri in planul dezvoltarii durabile a 
localitatii  si al amplificarii si diversificarii agendei cetatenesti ; 

e) promovarea imaginii comunei Adamclisi in contextul unor activitati la 
care participa in tara sau strainatate ; 

f) prin activitatea curenta pe care o desfasoara sa contribuie  la 
dezvoltarea neintrerupta a relatiilor sau activitatilor  care au avut ca 
efect acordarea titlului sus  mentionat ; 

g) sa nu  compromita cu rea vointa interesele comunitatii care i-a acordat 
titlul ; 

VIII. RETRAGEREA TITLULUI DE « CETATEAN DE ONOARE » AL COMUNEI 
ADAMCLISI : 

Titlul de cetatean de onoare al comunei Adamclisi poate fi retras prin hotarare a 
Consiliului Local , cu votul majoritatii simple a membrilor Consiliului Local in functie  in 
urmatoarele situatii : 

1. prsoana a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca ramasa 
definitiva ; 

2. persoana a compromis  cu rea credinta interesele statului roman sau ale 
comunei Adamclisi ; 

3. persoana a prejudiciat imaginea comunei Adamclisi prin fapte sau atitudini 
care contravin regulilor de convietuire sociala si ale moralitatii ; 



 
Retragerea titlului de cetatean de onoare se va adopta in sedinta publica a 

Consiliului Local al comunei Adamclisi, respectandu-se prevederile elgale din prezentul 
regulament, aspect ce va fi adus la cunostinta persoanei implicate  in termen de 10 zile. 

Persoana carora li se retrage  titlul de Cetatean de Onoare al comunei Adamclisi nu 
mai beneficiaza de drepturile prevazute la Capitolul VI. 

 
IX. DISPOZITII FINALE 
O copie a diplomei de cetatean de onoare al comunei Adamclisi, va fi expusa pe un 
panou special, afisat la loc vizibil, in Caminul Cultural. 
Dreptul  de a dobandi titlul de ,, Cetatean de Onoare’’ nu este limitat si este 
deschis oricarui cetatean ale carui valente sunt compatibile  cu prevederile 
prezentului regulament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNAT 
              CONSILIER                                                                  SECRETAR 
   SERBANESCU DORINA CICILIA                                          SERIF SIBEL  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIA NR.  3  PENTRU CULTE, JURIDICA SI DE DISCIPLINA, APARAREA ORDINII SI 
LINISTII PUBLICE, APARAREA DREPTURILOR CETATENILOR, ADMINISTRATIE  PUBLICA 
LOCALA 

 
R A P O R T 

 
LA PROIECTUL DE HOTARARE  PRIVIND  APROBAREA ,, REGULAMENTULUI REFERITOR LA 

PROCEDURA DE ACORDARE A TITLULUI  DE CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI ADAMCLISI, 
JUDETUL CONSTANTA’’ 

 

Comisia Nr. 3  pentru culte, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, 
apararea drepturilor cetatenilor, administratie publica locala intrunita in sedinta de lucru 
din data de  29 martie 2013; 

 Luând în dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Burcea Anton 
Tudorel, primarul comunei Adamclisi,  
LA PROIECTUL DE HOTARARE  PRIVIND  APROBAREA ,, REGULAMENTULUI REFERITOR LA 
PROCEDURA DE ACORDARE A TITLULUI  DE CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL 
CONSTANTA’’; 

Comisia Nr. 3  de specialitate pe domenii de activitate a Consiliului local al comunei  
Adamclisi, emite următorul: 

AVIZ FAVORABIL 
 

LA PROIECTUL DE HOTARARE  PRIVIND  APROBAREA ,, REGULAMENTULUI REFERITOR LA 
PROCEDURA DE ACORDARE A TITLULUI  DE CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI ADAMCLISI, 
JUDETUL CONSTANTA’’. 

COMISIA NR. 3  

FLOCA IONUT 

RASIT BEINUR 

NEACSU FLOREA IULIAN  

 

 



 

ROMANIA                                                                                                         
JUDETUL  CONSTANTA                                                                                       
COMUNA ADAMCLISI                                                                               

PRIMARIA 

REFERAT 
Privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de acordare a titlului de 

cetatean de onoare al comunei Adamclisi, judetul Constanta 

Subsemnata  Sibel Serif in calitate de secretar al   comunei  Adamclisi, jud.  Constanta;  
 Avand in vedere:  

- prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta in administratia publica 
locala; 

- prevederile art. 36, alin. (8),  art. 45 coroborat cu prevederile   art. 115, alin. (1), lit. b) 
din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

Intrucat nu exista un regulament care sa stabileasca criteriile privind acordarea titlului 
de ,, cetatean de onoare’’ ; 

PROPUN:    
 
  Adoptarea unei hotarari de catre Consiliul Local al comunei Adamclisi cu privire la  
aprobarea Regulamentului referitor la procedura de acordare a titlului de cetatean de 
onoare al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 
Din anul 1990 si pana in prezent , nu au fost adoptate  hotarari ale Consiliului Local care 
sa consacre clar criteriile de acordare a unui titlu de ,, Cetatean de onoare’’ al comunei 
Adamclisi, fara a exista un regulament preponderant de subiectivismul de acces la 
aceste titluri. 
De asemenea nu s-a pastrat in arhiva autoritatilor locale nici un alt tip de regulament de 
acordare a titlului de ,, Cetatean de onoare al comunei Adamclisi’’ valabil pentru 
perioada de dinainte de 1990 sau de dinainte de 1950. 
Datorita complexitatii deciziei de evaluare a meritelor persinalitatilor  care vor fi 
propuse pentru titluri si distinctii in diversele domenii alke vit=etii sociale, este necesara 
elaborarea acestui regulament  si aprobarea de catre Consiliul Local Adamclisi 

 
SECRETAR 

SIBEL SERIF 
 

 



 
          
 ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 
 SECRETAR 
 
 

 
AVIZ  DE  LEGALITATE 

 
 

 
 

 Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta 
analizand proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Burcea Anton Tudorel , in 
conformitate cu prevederile art.47 si art. 117  din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
propun Consiliului Local Adamclisi analiza si adoptarea acestuia. 
 Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind  APROBAREA 
REGULAMENTULUI  REFERITOR LA PROCEDURA DE ACORDARE A TITLULUI DE CETATEAN 
DE ONOARE AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA.  
 Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 
prevederile art. 36, alin. (8) ,  art. 45  coroborat cu prevederile  art. 115, alin. (1), lit. b)  
din Legea  215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
 
 

 
 

SECRETAR 
SIBEL SERIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotarare privind  aprobarea Regulamentului referitor la 
procedura de acordare a titlului de cetatean de onoare al comunei Adamclisi, 

judetul Constanta 
 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 
Constanta; 
 Avand in vedere: 

- referatul doamnei Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi inregistrat 
sub nr. 1070 / 12.03.2013; 

 
Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local 

ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind APROBAREA  REGULAMENTULUI 
REFERITOR LA PROCEDURA DE ACORDARE A TITLULUI DE CETATEAN DE 
ONOARE AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA. 

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (8),  art. 45  coroborat cu art. 115, alin. 
(1), lit. b)  din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca 
obiectiv APROBAREA  REGULAMENTULUI REFERITOR LA PROCEDURA DE 
ACORDARE A TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI ADAMCLISI, 
JUDETUL CONSTANTA. 

 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL 

 
 
 
 

 
 

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 
PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 


