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Anexa la HCJM nr. 135/2020 

 

 

 

REGULAMENT 

pentru acordarea Diplomei de Onoare „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” 

 

 

Art. 1. Diploma de onoare „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” se acordă de Consiliul 

Județean Mureș ca o recunoaștere oficială oferită persoanelor fizice care prin acțiunile/ 

activitățile desfășurate au contribuit la promovarea și afirmarea pe plan național și 

internațional a valorilor județului Mureș, la dezvoltarea socio-economică a acestuia, la 

dezvoltarea spiritului civic și de apartenență la comunitate. 

Art.2. Diploma de Onoare se acordă la propunerea: 

a) președintelui consiliului județean; 

b) consilierilor județeni; 

c) instituțiilor publice; 

d) societății civile; 

e) grupuri de cetățeni având domiciliul pe raza județului Mureș. 

Art. 3. Acordarea diplomei nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, domiciliu, 

sex, religie, apartenență politică. 

Art. 4.Diploma se poate acorda, după caz, în timpul vieții celui în cauză sau post – 

mortem. 

Art. 5.Diploma conferită are următoarele caractere juridice: 

f) este personală; 

g) este netransmisibilă; 

h) este un drept al titularului; 

i) are valabilitate nedeterminată. 

Art. 6. Criteriile generale, după care se evaluează personalitățile propuse pentru 

acordarea Diplomei, sunt: 

j) serviciile înfăptuite în dezvoltarea vieții economice și sociale a județului Mureș; 

k) valoarea; 

l) competența; 

m) moralitatea. 

Art. 7. (1) Propunerea pentru acordarea Diplomei, are valoare de cerere și se depune de la 

registratura Consiliului Județean Mureș. 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````  2/3 
 

(2) La cererea de acordare a Diplomei vor fi anexate următoarele acte: 

- scrisori de recomandare; 

- curriculum vitae; 

- actul de identitate/ pașaport, sau, după caz, actul de deces al celui propus post-mortem, 

copie vizată pentru conformitate cu originalul;  

- alte acte ce atestă meritul, după caz. 

(3) Cererea și anexele necesare pot fi depuse de către persoanele/entităţile prevăzute la 

art.2 din prezentul Regulament. În cerere vor fi precizate în mod obligatoriu date privind 

nominalizatul, modalitățile de contactare a nominalizatului/aparținătorilor și 

solicitantului. 

Art. 8. Proiectele de hotărâre privind acordarea/ retragerea diplomei se dezbat și se 

aprobă de către Consiliul Județean Mureș, în condițiile legii. 

Art. 9. (1)În vederea acordării/ retragerii Diplomei, la nivelul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Mureș, se va proceda după cum urmează: 

1. Direcția juridică și administrație publică: 

a) verifică conținutul dosarului și urmărește realizarea procedurilor regulamentare de 

lucru ale Consiliului în vederea acordării Diplomei (Serviciul juridic); 

b) comunică hotărârea de acordare a Diplomei persoanei în cauză/ reprezentantului 

acesteia, conform dispozițiilor legale (Serviciul administrație publică și cancelarie); 

c) urmărește ca propunerile respinse în plenul consiliului să nu fie reintroduse în 

dezbatere în aceeași legislatură(Serviciul administrație publică și cancelarie); 

d) verifică și analizează sesizările depuse la Consiliul Județean Mureș, în condițiile 

art.14, alin. (4) din Regulament și în situația în care acestea sunt întemeiate, urmărește 

realizarea procedurilor regulamentare de lucru ale Consiliului Județean Mureș, în vederea 

retragerii distincției, în condițiile prevăzute la art.14(Serviciul juridic); 

e) se îngrijește de invitarea deținătorilor Diplomei, împotriva cărora a fost depusă 

sesizarea în scopul retragerii, la ședința Consiliului Județean Mureș pentru a-și expune 

punctul de vedere (Serviciul administrație publică și cancelarie); 

f) comunică hotărârea de retragere a Diplomei persoanei în cauză (Serviciul 

administrație publică și cancelarie). 

2. Direcția de dezvoltare regională și implementare proiecte: 

a) organizează ceremonia de acordare a Diplomei; 

b) inițiază procedurile interne pentru achiziția diplomei, cu respectarea modelului și 

descrierii care au fost stabilite prin Anexa la prezentul Regulament și urmărește 

executarea contractului; 

c) urmărește și asigură respectarea drepturilor deținătorilor Diplomei, astfel cum sunt 

prevăzute la art. 12 din Regulament; 
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d) întocmește și actualizează permanent lista persoanelor care au primit Diploma şi 

răspunde de publicarea ei într-o rubrică distinctă pe pagina de internet a Consiliului 

Județean Mureș 

Art.10. (1) Desfășurarea ceremoniei de decernare a Diplomei prevăzute în prezentul 

regulament are loc, de regulă,semestrial, în cadrul unei ședințe cu caracter festiv. 

(2) Diplomele vor fi înmânate de către Președintele Consiliului Județean Mureș sau de 

către un reprezentant al acestuia. 

Art.11. Procedura înmânării Diplomelor este întotdeauna publică și se desfășoară astfel: 

- se prezintă motivele care au stat la baza propunerii; 

- președintele Consiliului Județean înmânează diplomele persoanelor laureate sau celor 

care le reprezintă; 

- se dă cuvântul persoanelor laureate sau dacă Diploma se acordă post-mortem, 

reprezentantului acestora; 

- pot lua cuvântul – dacă programul organizatoric permite – și alte persoane prezente care 

doresc să sublinieze meritele laureatului. 

Art.12.Deținătorii Diplomei de onoare„PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” au dreptul 

să fie invitați: 

a) la ședințele Consiliului Județean Mureș și de a lua cuvântul atunci când se dezbat 

aspecte specifice domeniului în care aceștia au promovat județul; 

b) la manifestările social-culturale organizate de Consiliul Județean Mureș. 

Art. 14.(1) Nu pot fi propuse pentru conferirea diplomelor, iar dacă au fost propuse nu pot 

obține diploma persoanele care au încălcat cu bună-știință interesele legitime ale 

județului Mureș. 

(2) Persoanele care se găsesc în situația prevăzută la alin. (1) pierd Diploma obținută; 

(3) Retragerea Diplomei este de competența Consiliului Județean Mureș, la sesizarea scrisă 

și asumată a oricărei persoane și urmează aceeași procedură regulamentară ca și 

acordarea sa. 

Art. 15.Forma, conținutul și descrierea Diplomei de onoare „PRO CAUSA MARISIENSIS 

COMUNITATIS” sunt prezentate în Anexa la prezentul Regulament. 


