ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr.178
din 26 noiembrie 2021

privind aprobarea procedurii pentru acordarea Titlului de "CETĂŢEAN DE
ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ"
Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 21739 din 15.11.2021 al Președintelui Consiliului
Județean;
- raportul de specialitate nr. 21740 din 15.11.2021 al Direcției Juridice și
Administrație Locală;
- prevederile art. 104 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare
coroborate cu prevederile Anexei nr.7 din Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea
modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a
modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului
local;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă procedura pentru acordarea titlului de "CETĂŢEAN DE
ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția
Juridică și administrație locală.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
Direcţia juridică şi administraţie locală;
Afișare pe site.
PREŞEDINTE,

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Dinu Iancu - Sălăjanu
Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa
La Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.178 din 26 noiembrie 2021 privind
aprobarea procedurii pentru acordarea Titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE
AL JUDEŢULUI SĂLAJ"

PROCEDURA
PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETĂŢEAN DE ONOARE AL
JUDEŢULUI SĂLAJ"
CAPITOLUL I
Caracteristici și criterii de acordare
Art. 1 Prezenta procedură are drept scop stabilirea modului de acordare și de retragere
a TITLULUI DE "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ", precum și
drepturile și obligațiile ce revin beneficiarului, în temeiul acestuia.
Art. 2 Titlul de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ", reprezintă
cea mai înaltă distincție acordată de consiliul județean, unor cetățeni români sau străini,
personalități marcante, a căror activitate și carieră are legătură directă sau indirectă cu
județul Sălaj și implicit cu interesele locuitorilor săi.
Art. 3 Titlul de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ", are
următoarele caracteristici:
- este personal;
- are valabilitate nelimitată;
- este netransmisibil;
- reprezintă un drept al titularului.
Art. 4 (1) Acordarea Titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI
SĂLAJ" nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie,
apartenenţă politică.
(2) Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului de "CETĂŢEAN
DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" categoriile de persoane sau personalităţi care
îndeplinesc unul din următoarele criterii:
a) personalităţi cu recunoaştere locală, naţională sau internaţională care şi-au pus
amprenta asupra dezvoltării judeţului Sălaj şi a imaginii acestuia;
b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele
Judeţului Sălaj, în ţară şi străinătate;
c) persoane cu domiciliul sau reședința în județul Sălaj ori provenite din județul
Sălaj care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de
grave sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor;
d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.),
au contribuit simțitor la îmbunătăţire condiţiilor de viaţă a locuitorilor judeţului Sălaj;

e) foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară
au contribuit la realizarea imaginii pozitive a judeţului Sălaj, în plan național sau
internațional;
f) sportivi născuți sau formați în judeţul Sălaj care au obţinut rezultate deosebite
în competiţii sportive naționale sau internaţionale;
g) personalități cu activitate recunoscută pe plan național și internațional în
domenii precum: știință, sănătate, învățământ, cultură, politică, sport, religie și care,
prin activitatea lor au contribuit la realizarea unor legături științifice, culturale,
economice sau politice cu efecte favorabile județului;
h) profesori și elevi din județul Sălaj cu rezultate deosebite la concursuri
internaționale;
i) altor categorii de persoane cu activitate relevanta pentru județ.
Art. 5 Nu se acordă Titlul, persoanelor care se găsesc în una din următoarele situații:
a) sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni
contra statului, crime împotriva umanităţii, alte fapte de natură penală;
b) au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea și scopul distincției;
CAPITOLUL II
Procedura de acordare a Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL
JUDEŢULUI SĂLAJ"
Art. 6 (1) Titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" se acordă
prin hotărâre a Consiliului Județean Sălaj, la iniţiativa:
a) președintelui Consiliului Județean Sălaj
b) vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Sălaj;
b) consilierilor județeni;
c) unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă inițiativa este susţinută
prin semnături de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi
în Registrul electoral, cu domiciliul sau reşedinţa în județul Sălaj.
Art. 7 (1) Persoanele cu drept de inițiativă solicită acordarea Titlului pe baza
documentelor justificative care fac dovada îndeplinirii a cel puțin unuia dintre criteriile
prevăzute în prezenta procedură.
(2) Pe lângă documentele justificative menționate la alin. (1) dosarul cu privire
la acordarea Titlului cuprinde și:
a) copia actului de identitate al persoanei propuse pentru a beneficia de Titlu;
b) curriculum vitae, în original;
c) certificat de cazier judiciar, în original;
d) proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare.
Art. 8 (1) Dosarul cu privire la acordarea Titlului se depune la secretarul general al
județului urmând ca proiectul de hotărâre să fie înscris pe ordinea de zi a şedinţei
consiliului cu îndeplinirea prevederilor art. 136 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de „CETĂŢEAN DE
ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" poate fi dezbătut în şedinţă ordinară sau

extraordinară iar hotărârea privind acordarea Titlului se adoptă cu majoritatea absolută
a consilierilor judeţeni.
(4) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada
mandatului în curs.
ART. 9 (1) Decernarea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI
SĂLAJ" se face de către Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, în cadrul şedinţei in
care a fost adoptată hotărârea sau în cadrul unei ceremonii distincte, organizate in acest
scop ori cu ocazia altor evenimente marcante la nivelul județului Sălaj.
(2) Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" se
materializează într-o DIPLOMĂ și un BREVET realizate prin grija Secretarului
general al județului.
Art. 10 Înmânarea însemnelor se realizează după cum urmează:
a) Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj prezintă referatul de aprobare care a
stat la baza hotărârii de acordare a Titlului după care înmânează DIPLOMA de
„CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" și BREVETUL, persoanei
laureate sau persoanei care o reprezintă;
b) acordă cuvântul persoanei laureate sau reprezentantului acesteia;
c) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt
meritele laureatului;
d) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva
rânduri în Cartea de onoare a Judeţului Sălaj.
CAPITOLUL III
Drepturile CETĂȚEANULUI DE ONOARE AL JUDEȚULUI SĂLAJ
Art.11 Deţinătorii Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ"
dobândesc următoarele drepturi:
a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele consiliului judeţean la dezbaterea
materialelor care privesc întreaga comunitate;
b) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările desfăşurate sub patronajul
Consiliului Judeţean sau în care acesta este coorganizator;
c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de
instituţiile aflate în subordinea consiliului judeţean;
Art.12 Drepturile dobândite încetează în următoarele situaţii:
a) decesul titularului;
b) retragerea Titlului.
Art.13 Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea judeţului Sălaj.
CAPITOLUL IV
Retragerea Titlului de ,,CETĂȚEANULUI DE ONOARE AL JUDEȚULUI
SĂLAJ”
Art. 14 Titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" se retrage în
următoarele situaţii:
a) atunci când ulterior decernării apar situațiile prevăzute la art. 5 din prezenta
procedură;

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură
judeţului, locuitorilor săi sau ţării.
Art. 15 Retragerea Titlului se face prin hotărâre a Consiliul Judeţean Sălaj, adoptată
cu majoritate absolută, după următoarea metodologie:
a) oricare din persoanele menționate la art. 6 din prezenta procedură, poate iniția
proiectul de hotărâre privind retragerea Titlului;
b) proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare și documente justificative
se depune la secretarul general al județului urmând să fie înscris pe ordinea de zi a
şedinţei consiliului județean cu îndeplinirea prevederilor art. 136 alin. (8) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
d) la ședința consiliului județean va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi
prezent, i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa;
e) în caz de neparticipare, hotărârea urmează a fi comunicată în termen de 10
zile de la adoptare.
CAPITOLUL V
Dispoziții finale
Art. 16 Informaţiile publice referitoare la cetăţenii de onoare ai județului vor fi
publicate şi în format electronic pe pagina de internet a Consiliului Județean Sălaj.
ART. 17 Legitimarea cetăţenilor de onoare sa va face în baza brevetului, semnat de
către preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj.
ART.18 Evidența, afișarea pe site și legătura cu cetățenii de onoare ai județului se va
asigura de către Secretarului general al județului prin persoane nominalizate din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului județean - Direcția Juridică și Administrație
Locală.
ART.19 Prezenta procedură poate fi modificată de plenul consiliului județean.

