Anexă la H.C.L. nr. 106/2014
REGULAMENT
privind acordare a titlului onorific “PRO URBE”
I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. - (1) Titlul „PRO URBE”, instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr.
25/1997 cu privire la instituirea titlului “PRO URBE”, se acordă acelor personalităţi,
persoane fizice majore, care au contribuit în mod esenţial la ridicarea prestigiului
municipului Sfântu Gheorghe în diferite arii de activitate.
(2) Titlul „PRO URBE” se acordă la propunerea:
a) primarului;
b) consilierilor locali municipali;
c) persoanelor juridice şi instituţiilor publice;
d) cetăţenilor.
(3) Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în fiecare an calendaristic
acordă un titlu „Pro Urbe”.
II. PERSONALITĂŢI ÎNDREPTĂŢITE LA PRIMIREA TITLULUI
Art. 2. - Pot fi distinşi cu titlul „PRO URBE” cetăţenii născuţi sau domiciliaţi în
Municipiul Sfântu Gheorghe, care:
a) au împlinit vârsta de 70 de ani;
b) au contribuit în mod deosebit la dezvoltarea localităţii sau care au dobândit o
recunoaştere notorie a activităţii lor pe plan local, judeţean, naţional sau internaţional
contribuind la promovarea imaginii municipiului Sfântu Gheorghe;
c) prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului Sfântu
Gheorghe în ţară şi străinătate;
d) prin faptele lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave
sau, prin sacrificiul suprem au salvat vieţi omeneşti;
e) prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii materiale, culturale, acţiuni umanitare,
etc.), au produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă pentru locuitorii
municipiului Sfântu Gheorghe;
f) personalităţi consacrate ale vieţii publice, cultural artisitice, ştiinţifice,
economice, sociale, religioase, sportive naţionale sau internaţionale, care au dovedit un
interes constant şi au contribuit în mod vizibil la propăşirea municipiului Sfântu Gheorghe.
Art. 3. - Acordarea titlului „PRO URBE” nu este condiţionată de:
a) cetăţenie;
b) naţionalitate;
c) domiciliu;
d) sex;
e) religie;
f) apartenenţă politică.
Art. 4. - Titlul „PRO URBE” se acordă în timpul vieţii celui din cauză.
Art. 5. - Titlul „PRO URBE” are următoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este netransmisibil;
c) este un drept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminată.

III. INCOMPATIBILITĂŢI
Art. 6. - Nu pot deţine titlul „PRO URBE” persoanele care se găsesc în următoarele
situaţii:
a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracţiuni contra
statului, crime împotriva umanităţii, fapte penale;
b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea titlului, propunerea se va
face după clarificarea situaţiei juridice.
IV. RETRAGEREA TITLULUI „PRO URBE”
Art. 7 – (1) Titlul „PRO URBE” se retrage în următoarele situaţii:
a) când ulterior decernării apar situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 6;
b) atunci când persoana decernată produce prejudicii de imagine sau de altă natură
municipiului Sfântu Gheorghe sau locuitorilor acestuia.
(2) Titlul „PRO URBE” se retrage de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu
Gheorghe, după următoarea metodologie:
a) ca urmare sesizării Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul Comisiei pentru învăţământ, cultură şi
ştiinţă a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
c) retragerea titlului se face prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Sfântu
Gheorghe;
d) la şedinţa Consiliului local va fi invitat deţinătorul titlului „PRO URBE”, i se va
acorda cuvântul la solicitarea sa;
e) în caz de neparticipare a deţinătorului titlului „PRO URBE” la şedinţă,
hotărârea Consiliului local i se comunică în termen de 15 zile de la adoptare.
V. PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A PROPUNERILOR
ŞI DOCUMENTELE NECESARE
Art. 8. - Propunerile persoanelor de la art.1 alin. (1) se înregistrează la
Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură şi se repartizează la Biroul
administraţiei locale.
Art. 9. - Propunerile vor fi însoţite de următoarele acte:
a) expunerea de motive a iniţiatorului – în original;
b) recomandare de susţinere a propunerilor de la cel puţin 3 persoane, ce
activează/au activat în domeniul de activitate a celui susţinut – în original;
c) alte documente prin care se justifică acordarea titlului – copie.
Art. 10. - Propunerile vor fi înaintate în perioada 1 ianuarie–15 martie a fiecărui an
calendaristic, anterior Zilelor Sfântu Gheorghe, exceptând anul 2014, când propunerile
trebuie depuse până la data de 22 aprilie 2014.
Art. 11. – (1) Biroul administraţiei locale primeşte documentaţiile prevăzute la art.
9 şi le înaintează spre dezbatere Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă a Consiliului
local al municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea selecţionării persoanei ce va fi
nominalizată pentru titlu „PRO URBE”.
(2) În urma definitivării procesului de selecţionare a persoanei nominalizate pentru
acordarea titlului „PRO URBE”, iniţiatorilor le revine obligaţia să elaboreze, respectiv, să
transmită Laudatia persoanei propuse Biroului administraţiei locale atât pe suport de hârtie,
cât şi pe suport electronic.
(3) Biroul administraţiei locale în baza documentaţiei primite în condiţiile
prezentului articol, va întocmi Raportul de specialitate şi Proiectul de hotărâre.

Art. 12. – Decernarea a titlului „PRO URBE” se va face prin hotărâre a Consiliului
local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu votul majorităţii simple a consilierilor în funcţie.
Art. 13. - Titlul “PRO URBE” se înmânează de către primar în cadrul şedinţei
festive al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, convocată în cadrul
manifestărilor Zilelor Sfântu Gheorghe.
Art. 14. - Propunerile neacceptate pot fi reanalizate în caz de depunere a iniţierii în
următorul an calendaristic.
Art. 15. - Regulamentul privind acordarea titlului onorific „PRO URBE” a fost
adoptat în şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe din
data de 04 aprilie 2014, prin H.C.L. nr. 106/2014.

