
    Anexa la  
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr____/__________ 

 
 

REGULAMENT 
privind acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a 

„Diplomei de Excelență” 
 
 

CAPITOLUL I 
Considerații generale 

 
Pe parcursul timpului, județul Hunedoara a dat tarii numeroase personalități care au 

activat și au excelat în mai multe domenii, personalități care au făcut cinste și au promovat 
județul nostru pe plan național și internațional. 

Având în vedere meritele deosebite ale acestor personalități în dezvoltarea și 
promovarea în multiple planuri a județului Hunedoara, se impune cu necesitate ca acestea să 
fie apreciate la adevărata lor valoare, prin recunoașterea meritelor, cinstirea și onorarea lor. 

Titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență” 
reprezintă distincții onorifice și, pe cale de consecință nu presupune acordarea de drepturi 
materiale, acesta încununând o recunoaștere a unei cariere de excelență, a unor fapte, acte și 
performante notabile. 

Procedura de conferire și retragere a Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului 
Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență” este reglementată de prezentul REGULAMENT. 
 

CAPITOLUL II 
Criterii de acordare a Titlului de „Cetățean de onoare al Județului Hunedoara” și a 

„Diplomei de Excelență” 
 

Art.1. (1) Titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și „Diploma de 
Excelență” reprezintă cele mai înalte distincții conferite de Consiliul Județean Hunedoara unor 
persoane române sau străine, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea. 

(2) Distincțiile menționate la alin. 1 se conferă persoanelor care, prin activitatea 
desfășurată, și-au adus o contribuție deosebită la promovarea prestigiului județului Hunedoara 
în plan național și internațional. 

 
Art.2. Acordarea acestui înalt titlu și distincție nu este condiționată de cetățenie, 

naționalitate, pregătire, religie, vârstă, sex etc. 
 

Art.3. (1) Propunerile de conferire a Titlului de “Cetățean de Onoare al Județului 
Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență” se fac de către: 

a) președintele consiliului județean; 
b) vicepreședinții consiliului județean; 
c) consilierii județeni; 



d) cetățenii județului Hunedoara, organismele și instituțiile publice sau private care 
își desfășoară activitatea pe raza județului Hunedoara, cu condiția preluării 
propunerii, ca inițiativă, de către persoanele prevăzute la lit. a - c.  

(2) Propunerile de acordare a titlului și/sau a distincției vor fi însoțite de o notă de 
prezentare a persoanei pentru care se propune conferirea acestora, cu relevarea calităților și 
meritelor care îl/o recomandă. 

 
Art.4. Titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara“ și a distincției „Diplomă de 

Excelență” se acordă persoanelor fizice române sau străine, care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții: 

a) competenta și moralitatea acestora este recunoscută de către comunitatea 
locală; 

b) au sau au avut o contribuție deosebită la dezvoltarea și la creșterea prestigiului 
județului Hunedoara sau al tarii pe plan național, european și internațional; 

c) nu au fost condamnati pentru infracţiuni contra siguranţei publice, infracţiuni 
contra sănătăţii publice, infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului 
datorat persoanelor decedate, contra securităţii naţionale,  infracțiuni de genocid 
și contra umanității. 

 
Art.5. Titlul de „Cetățean de Onoarea al Județului Hunedoara” și distincția „Diploma de 

Excelență” se pot acorda, în mod excepțional și post - mortem unor personalități, în urma 
consultării instituțiilor și organizațiilor social – culturale de pe raza județului. În acest caz, Titlul 
sau distincția vor fi înmânate succesorilor legali. 
 

Art.6. Titlurile onorifice sunt personale, netransmisibile și au valabilitate nedeterminată. 
 
Art.7. Titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și distincția „Diplomă de 

Onoare” se acordă persoanelor fizice din tara și străinătate, a căror activitate sau existenta 
este legată în mod deosebit de viața județului sau de talentul și serviciile deosebite, după cum 
urmează: 

a) personalităților vieții publice, politice, economice, sociale, culturale sau sportive, 
persoanelor născute sau domiciliate în județul Hunedoara, precum și 
personalităților române sau străine care, prin activitatea lor, au avut o contribuție 
importantă la dezvoltarea și creșterea prestigiului județului la nivel național sau 
internațional; 

b) persoanelor care, în mod dezinteresat, prin donații, acțiuni umanitare sau alte 
acțiuni similare au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la 
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului; 

c) persoanelor care au dat dovadă de acte de curaj, devotament în folosul 
comunității, preîntâmpinând producerea unor evenimente cu consecințe grave 
pentru locuitorii județului; 

d) unor foști deținuți politici, veterani de război sau militari în a căror viață și/ sau 
activitate au fost remarcate ca fiind acte de bravură deosebite, demne de a intra 
în istoria județului Hunedoara; 
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e) personalităților din domeniul culturii, religiei, artei, științei, administrației, politicii, 
învățământului, sportului și sănătății, care prin creația lor profesională 
recunoscută, contribuie în mod deosebit la prestigiul județului Hunedoara și al 
României; 

f) sportivilor și/ sau antrenorilor născuți în județul Hunedoara și/ sau sportivilor care 
activează la un club din județ, care s-au remarcat prin performante recunoscute 
pe plan național, european și mondial; 

g) cetățenilor străini, personalităților de largă notorietate, care prin specificul 
activității lor, de durată sau ocazional, au adus o contribuție importantă la 
creșterea prestigiului județului Hunedoara și al României; 

h) altor persoane, în cazuri temeinic justificate. 
 

CAPITOLUL III 
Procedura acordării Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului  

Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență” 
 

Art.8. (1) În documentația înaintată Consiliului Județean Hunedoara în vederea 
acordării Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență, 
documentație arhivată în dosarul de ședință al consiliului județean, se vor regăsi în mod 
obligatoriu: 

a) copie după buletin/ carte de identitate; 
b) Curriculum vitae; 
c) certificat de cazier judiciar; 
d) nota de prezentare. 

(2) În situația acordării Titlului post - mortem se vor găsi în mod obligatoriu nota de 
prezentare și certificatul de deces. 

 
Art.9. Serviciul Relații Externe, Asocieri și Comunicare Interinstituțională din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, în temeiul documentelor 
prevăzute la art. 8 din prezentul Regulament, va redacta Raportul de specialitate și proiectul 
de hotărâre, acesta urmând a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean 
Hunedoara. Persoana vizată va fi anunțată cu privire la propunerea de acordare a titlului sau a 
distincției ce va fi supusă aprobării, în scris sau prin mijloace electronice, în baza datelor de 
contact transmise de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

 
CAPITOLUL IV 

Procedura înmânării Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a 
„Diplomei de Excelență” 

 
Art.10. Însemnele corespunzătoare Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului 

Hunedoara”, respectiv a „Diplomei de Excelență” sunt „Diploma de Cetățean de Onoare al 
Județului Hunedoara”, respectiv „Diploma de Excelență” și Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara. 
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Art.11. Titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și distincția „Diplomă de 
Excelență” se înmânează de către Președintele Consiliului Județean Hunedoara în cadrul 
Ședinței Consiliului Județean Hunedoara, după adoptarea Hotărârii Consiliului Județean prin 
care a fost aprobată conferirea acestora. 

 
 
 
 
 

CAPITOLUL V 
Drepturile cetățeanului de onoare al Județului Hunedoara și a titularului diplomei de 

excelență 
 

Art.12. Acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a 
„Diplomei de Excelență” conferă titularului acestora următoarele drepturi: 

a) de a lua cuvântul în cadrul ședințelor Consiliului Județean Hunedoara, la 
dezbaterile materialelor care privesc comunitatea; 

b) de a participa la toate manifestările publice desfășurate de către Consiliul 
Județean Hunedoara și instituțiile subordonate; 

c) accesul gratuit în cadrul Complexului Muzeal Hunedoara; 
d) accesul gratuit la spectacolele organizate de Centrul Județean pentru Cultură 

Hunedoara. 
 

Art.13. Drepturile prevăzute la art.12 încetează la: 
a) decesul titularului; 
b) retragerea titlului. 

 
CAPITOLUL V 

Obligațiile cetățeanului de onoare al Județului Hunedoara și al titularului diplomei de 
excelență 

 
Art.14. Posesorul Titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a 

„Diplomei de Excelență” are următoarele obligații: 
a) promovarea imaginii Județului Hunedoara; 
b) susținerea dezvoltării economice și sociale a județului Hunedoara; 
c) susținerea intereselor județului Hunedoara și ale tarii. 

 
CAPITOLUL VI 

Retragerea Titlului de „Cetățean de onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de 
Excelență” 
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Art.15. (1) Titlul de “Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de 
Excelență” se poate retrage prin hotărâre a Consiliului Județean Hunedoara, în următoarele 
condiții: 

a) Atunci când persoana a produs prejudicii de imagine sau de altă natură județului 
Hunedoara, locuitorilor săi sau tarii; 

b) Persoana a fost condamnată pentru fapte penale, printr-o hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă. 

(2) Retragerea Titlului va fi adusă la cunoștința persoanei implicate în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data adoptării hotărârii. 

(3) Persoanele cărora li se retrage titlul nu mai beneficiază de drepturile prevăzute la 
art. 12 al prezentului Regulament. 

 
 
 
 

CAPITOLUL VII 
Dispoziții finale 

 
Art.16. Acordarea Titlului de “Cetățean de onoare al Județului Hunedoara” și a 

„Diplomei de Excelență” se va face prin hotărâre de consiliu județean, adoptată cu votul 
majorității consilierilor județeni prezenți.  

Art.17. Informațiile referitoare la cetățenii de onoare și ai titularilor de „Diplomă de 
Excelență” ai județului Hunedoara vor fi publicate pe site-ul Consiliului Județean Hunedoara 
www.cjhunedoara.ro la rubrica special constituită în acest sens. 
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