Consiliul Local Corabia poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite
deosebite titlul de Cetățean de onoare al orașului Corabia.
Propunerile de conferire a titlului de cetățean de onoare al orașului Corabia se fac de către:
a) primar;
b) consilierii locali;
c) cetățeni, în condițiile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările, ulterioare ;
d) organisme sau instituții publice sau private care își desfășoară activitatea în orașul Corabia,
cu condiția preluării propunerii, ca inițiativă, de către persoanele enumerate la lit. a) și b) ;
Propunerile de acordare a titlului vor fi însoțite de o notă de prezentare a persoanei pentru
care se propune conferirea titlului și cu mențiunea că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de
prezentul Statut.
Titlul de cetățean de onoare se conferă persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele
condiții:
a) sunt majore;
b) au valoare, competență, moralitate recunoscute de către comunitatea locală, rezultate din
nota de prezentare;
c) au avut o contribuție deosebită la dezvoltarea și la creșterea prestigiului orașului Corabia
sau al țării pe plan național și internațional;
d) nu au antecedente penale;
Conferirea titlului de cetățean de onoare al orașului Corabia nu este condiționată de cetățenie,
naționalitate, domiciliu, sex, religie, apartenență politică.
Titlul se poate acorda, după caz:
a) în timpul vieții persoanei în cauză;
b) post-mortem.
Titlul are următoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este netransmisibil;
c) conferă drepturi titularului;
d) are valabilitate nedeterminată.
Titlul de cetățean de onoare al orașului Corabia va fi conferit:
a) personalităților vieții publice, politice, economice, sociale, culturale sau sportive,
persoanelor născute sau domiciliate în orașul Corabia precum și personalităților străine care,
prin activitatea lor, au avut o contribuție importantă la dezvoltarea și creșterea prestigiului
orașului Corabia 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 vieții
locuitorilor orașului Corabia;
c) persoanelor care au dat dovadă de acte de curaj, devotament în folosul comunității,
preîntâmpinând producerea unor evenimente cu consecințe grave pentru orașul Corabia sau
pentru locuitorii acestuia;

d) unor foști deținuți politici, veterani de război sau militari a căror viață și activitate s-au
remarcat prin acte de bravură deosebite, demne de a intra în istoria orașului Corabia ;
e) altor persoane în cazuri temeinic justificate.
În documentația înaintată Primăriei orașului Corabia în vederea acordării titlului de cetățean
de onoare și arhivată în dosarul de ședință al consiliului local din data în care se aprobă
hotărârea, se vor găsi obligatoriu:
a) copie buletin/carte de identitate;
b) curriculum vitae;
c) certificat cazier judiciar;
d) nota de prezentare.
În situația acordării titlului post-mortem, actele obligatorii sunt:
a) nota de prezentare;
b) certificatul de deces.
Persoana care deține titlul de cetățean de onoare al orașului Corabia are următoarele drepturi:
a) înscrierea în Cartea de Onoare a orașului Corabia;
b) conferirea însemnului corespunzător titlului de cetățean de onoare al orașului Corabia este
diploma de cetățean de onoare ;
c) acces gratuit la spectacolele și la manifestările științifice, cultural - artistice și sportive care
se desfășoară pe raza teritorială a orașului Corabia și la care Consiliul Local al orașului
Corabia, Primăria orașului Corabia, instituțiile și serviciile publice subordonate acestora sunt
organizatori;
d) acces gratuit în bazele de agrement aflate în administrarea Consiliului Local al orașului
Corabia.
Conferirea sau retragerea titlului se aprobă cu votul a cel puțin două treimi din numărul
consilierilor locali în funcție.
Titlul va fi înmânat persoanei respective de către primarul orașului Corabia care va purta
eșarfa cu tricolor.
În situația conferirii titlului de cetățean de onoare al orașului Corabia unui cetățean străin,
hotărârea consiliului local și diploma de onoare vor fi redactate și în limba țării al cărui
cetățean este precum și, la cerere, într-o limbă de circulație internațională.
Titlul de cetățean de onoare al orașului Corabia poate fi retras prin hotărâre a consiliului local
în următoarele situații:
a) persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
b) persoana a compromis cu rea credință interesele statului român sau ale orașului Corabia;
c) persoana a prejudiciat imaginea orașului Corabia prin fapte sau atitudini care contravin
regulilor de conviețuire socială și ale moralității.
Categoriile de persoane care pot solicita retragerea titlului de cetățean de onoare sunt:
a) primar;
b) consilierii locali;
c) cetățeni, în condițiile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările, ulterioare ;
d) organisme sau instituții publice sau private care își desfășoară activitatea în orașul Corabia,
cu condiția preluării propunerii, ca inițiativă, de către persoanele enumerate la lit. a) și b) ;

Retragerea titlului va fi adusă la cunoștință persoanei implicate în termen de 10 zile.
Persoanele cărora li se retrage titlul de cetățean de onoare al orașului Corabia nu mai
beneficiază de drepturile prevăzute în prezentul statut.
Modelul diplomei de onoare va fi stabilit prin dispoziție de către primarul orașului
Corabia. Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea orașului Corabia.
Informațiile publice referitoare la cetățenii de onoare vor fi publicate și în format
electronicpe portalul Primăriei orașului Corabia.

