
 

 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 98/2017 
cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 privind aprobarea 

Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi 
distincţii personalităţilor cu merite deosebite 

 
 
Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 

Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al consilierilor locali Bejan András și 
Hegedűs Ferenc, cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 privind aprobarea 
Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi distincţii 
personalităţilor cu merite deosebite, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 8, art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
ARTICOL UNIC – Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 privind 

aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi 
distincţii personalităţilor cu merite deosebite, după cum urmează: 

Art. 10 al anexei la HCL nr. 92/2008 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 10. – (1.) Titlul PRO URBE reprezintă cel de-al doilea titlu onorific ca 

semnificaţie, care se acordă de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, în temeiul 
întrunirii cumulative a condiţiilor prevăzute în prezentul regulament şi a cel puţin unuia din 
criteriile enunţate la articolul precedent, dacă acţiunile valoroase ale personalităţii propuse au o 
amploare mai diminuată în raport cu cele pentru care Consiliul Local consideră necesar a 
acorda titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Târgu Secuiesc. 

(2.) Pot fi distinsi cu titlul „PRO URBE” cetatenii nascuti sau domiciliati în 
Municipiul Târgu Secuiesc, care au împlinit vârsta de 70 de ani. 

(3.) Titlul „PRO URBE” se acorda în timpul vietii celui din cauza. 
(4.) Propunerile la titlul ”PRO URBE” se înregistreaza la Registratura si se 

repartizeaza la Biroul de Comunicare însoțite de următoarele acte : 
a) expunerea de motive a initiatorului – în original; 
b) recomandare de sustinere a propunerilor de la cel putin 3 persoane, ce activeaza/au 

activat în domeniul de activitate a celui sustinut – în original; 
c) alte documente prin care se justifica acordarea titlului – copie. 
(5) Biroul de Comunicare primeste documentatiile prevazute la pct. 4 si le înainteaza 

spre dezbatere Comisiei pentru învatamânt, cultura si stiinta a Consiliului local al municipiului 
Târgu Secuiesc, în vederea selectionarii persoanei ce va fi nominalizata pentru titlu „PRO 
URBE”. 

(6) În urma definitivarii procesului de selectionare a persoanei nominalizate pentru 
acordarea titlului „PRO URBE”, initiatorilor le revine obligatia sa elaboreze, respectiv, sa 
transmita Laudatia persoanei propuse Biroului de Comunicare atât pe suport de hârtie, cât si pe 
suport electronic. 



 

 

(7.) Biroul de Comunicare în baza documentatiei primite în conditiile prezentului 
articol, va întocmi Raportul de specialitate si Proiectul de hotarâre. 

(8.) Proiectele de hotărâri privind desemnarea şi conferirea titlului ”PRO URBE” se 
dezbat şi se aprobă de către Consiliul Local, în condiţiile legii. 

(9.) Titlul “PRO URBE” se înmâneaza de catre primar în cadrul sedintei festive al 
Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, convocata în cadrul manifestarilor Zilelor 
Târgu Secuiesc. 

(10.) Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc acorda un titlu „PRO URBE” în 
fiecare an calendaristic. 
 

Târgu Secuiesc, la 16 noiembrie 2017 
 
  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Nagy Babos Tamás 

        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR 

                                                                                                                       (vacant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Mátyus Kálmán 
Serv. Adm. Publ. Loc. 


