
Anexa 7 

 

 

Titlul de Cetățean de Onoare 

 Conform art.129 alin(13) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul Local Dej acordă titlul de Cetățean de Onoare, persoanelor cu merite 

deosebite în cadrul comunității dejene. Titlul de Cetățean de Onoare al 

municipiului Dej reprezintă cea mai înaltă distincție acordată cetățenilor, români 

sau străini, de Consiliul Local Dej. 

 Titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Dej se acordă: 

1) unor înalte personalități politice, științifice sau culturale, care, prin activitatea 

profesională, au contribuit la crearea unor legături științifice, culturale sau 

economice, cu efecte pozitive asupra municipiului Dej; 

2) cetățenilor care, prin activitatea lor cotidiană, impun, în ţară şi peste hotare o 

imagine deosebită municipiului Dej şi României, având ca rezultate realizarea 

unor relaţii puternice, economico-sociale, sau de altă natură, în beneficiul 

cetăţenilor municipiului; 

3) cetăţenilor cu merite deosebite sau contribuţii materiale şi financiare 

importante în dezvoltarea economico-socială a municipiului Dej, în domeniul 

asistenţei sociale, crearea de noi locuri de muncă, eradicarea şomajului, atragerea 

de importante surse financiare în scopul sprijinirii industriei, comerţului şi 

agriculturii municipiului; 

4) cetăţenilor care participă în cadrul parteneriatelor autorităţii publice locale cu 

persoane juridice române sau străine, organizaţii nonguvernamentale şi alţi 

parteneri sociali, constituite în vederea finanţării şi realizării în comun a unor 

acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local, cu beneficii concrete asupra 

comunităţii dejene; 



5) cetăţenilor care desfăşoară acţiuni caritabile în municipiul Dej, în folosul 

orfanilor, bătrânilor, persoanelor cu handicap, copiilor abandonaţi, instituţiilor 

care îngrijesc persoanele defavorizate; 

6) foştilor deţinuţi politici şi deportaţi sau veteranilor de război care, prin 

activităţile lor ulterioare, şi-au adus contribuţia la imaginea pozitivă a 

municipiului Dej, în ţară şi peste hotare, sau au participat la realizarea legăturilor 

dintre Dej şi alte localităţi; 

7) bravilor generali şi ofiţeri ai Armatei Române, care s-au distins prin fapte de 

eroism, în timpul unor conflicte militare sau în caz de dezastre; 

8) sportivilor născuţi sau formaţi în municipiul Dej, cu rezultate excepţionale în 

competiţiile sportive internaţionale (campioni mondiali sau europeni); 

9) celor care au trecut în nefiinţă, dar care, prin activitatea lor prestigioasă, au 

promovat imaginea municipiului Dej, la nivel socio-economic, educaţional, 

cultural-artistic. 

 Dreptul de a propune acordarea titlului de Cetăţean de Onoare revine: 

- primarului municipiului Dej; 

- consilierilor locali ai municipiului Dej. 

 Titlul de Cetăţean de Onoare se acordă în şedinţă ordinară sau 

extraordinară şi se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor municipiului, prin publicarea 

hotărârii Consiliului Local. 

 Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare conferă titularului următoarele 

drepturi: 

- înscrierea în Cartea de Onoare a municipiului Dej; 

- accesul gratuit în instituţiile social-culturale şi locurile publice din municipiul 

Dej; 

- dreptul de a circula gratuit cu toate mijloacele de transport în comun pe teritoriul 

municipiului; 



- accesul gratuit la spectacolele şi manifestările artistice, cultural – artistice şi 

sportive de pe raza teritorială a municipiului, care sunt organizate de Primăria şi 

Consiliul Local Dej; 

- în caz de deces, la cererea familiei, atribuirea unui loc în unul din cimitirele 

municipiului, cu inscripţionarea pe placă a titlului. 

 Statutul de Cetăţean de Onoare al municipiului Dej presupune următoarele 

atribuţii: 

- cunoaşterea criteriilor de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare de către 

fiecare candidat; 

- participarea la sesiunile solemne ale Consiliului Local, atunci când se adresează 

o invitaţie în acest sens; 

- acceptarea prezenţei la unele acţiuni, care vizează interesele fundamentale ale 

comunităţii şi sprijinirea soluţionării unor probleme, conform competenţei şi 

capacităţii profesionale; 

- furnizarea unor informaţii importante, transmise pe adresa executivului dejean, 

în ceea ce priveşte eventualele modificări ale statutului profesional; 

- participarea la acţiuni de interes public sau dezbateri publice, organizate de 

Primărie, atunci când se lansează o invitaţie în acest sens. 

 Cetăţenii distinşi cu titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Dej vor fi 

înscrişi în Cartea de Onoare a municipiului Dej şi vor beneficia de popularizarea 

prin mass-media a meritelor şi a contribuţiei lor la binele comunităţii. 

 Titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Dej nu poate fi dobândit de 

către o persoană, care a fost condamnată pentru săvârşirea de fapte penale, în ţară 

sau în străinătate, după 1990. Se va proceda la retragerea titlului, în cazul 

descoperirii ulterioare a unor fapte penale cu condamnare, săvârşite pe teritoriul 

ţării şi în afara lui, după anul1990, care nu au fost aduse la cunoştinţa Consiliului 

Local. Se va proceda la retragerea titlului, în cazul săvârşirii de către cel gratificat 

a unor fapte care lezează interesele comunităţii şi/sau ale statului. Retragerea 



titlului se va adopta în şedinţă publică a Consiliului Local al municipiului Dej şi 

va fi adusă la cunoştinţa persoanei implicate în termen de 10 zile. 

 


