...HONORIS CAUSA *

Motto :,, Valoarea unui om consta in ceea ce da el , si nu in ceea ce e capabil sa primeasca."
(Einstein)

Consiliul local a aprobat , in sedinta din data de 12 aprilie 2011, Regulamentul pentru
acordarea titlului de ,,CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI OTOPENI ", cea mai inalta
distinctie civica.

Initiativa completeaza astfel o serie de proiecte care, in ultimii ani, au pus in valoare oamenii si
realizarile lor semnificative pentru comunitate, de la performantele scolare, artistice si sportive
ale copiilor, pana la onorarea veteranilor de razboi si a cuplurilor longevive.

Titlul de ,,Cetatean de onoare al orasului Otopeni" se acorda, indiferent de cetatenie,
nationalitate, varsta, domiciliu, sex, religie si apartenenta politica, unor personalitati : istorici,
teologi, jurnalisti, scriitori, altor categorii de intelectuali, la initiativa primarului sau a consilierilor
locali.

Cap. II, Art.5 stabileste categoriile de personalitati indreptatite sa fie propuse pentru acordarea
titlului :
a) personalitati cu recunoastere nationala sau universala care si-au adus contributii la
dezvoltarea orasului Otopeni si a imaginii acestuia ;
b) personalitati care, prin realizarile lor deosebite, au facut sau fac cunoscut numele orasului
Otopeni in tara si strainatate ;
c) persoane care, prin actiunile lor, au preintampinat producerea de evenimente deosebit de
grave in orasul Otopeni sau prin sacrificiul suprem au salvat vietile concetatenilor ori ale
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conationalilor ;
d) persoane care, prin actiunile lor dezinteresate (donatii, actiuni umanitare etc.) au produs
sau produc o imbunatatire simtitoare a conditiilor de viata a locuitorilor orasului Otopeni ;
e) fosti detinuti politici sau veterani de razboi care ,prin activitatea lor , au contribuit sau
contribuie la eliberarea, salvarea ori promovarea orasului Otopeni ori a Romaniei in lume.

Decernarea titlului se face de catre primarul orasului Otopeni , in imprejurari aniversare sau
festive.

Aceasta distinctie vine sa confirme ca nu exista doar valoare individuala, ci si una comunitara.
Cu cat comunitatea recunoaste si onoreaza valori cu care intra in rezonanta, pe care le
impartaseste, cu atat le ofera membrilor ei, mai ales celor tineri, modele si o sansa la educatie,
la civism, acces la atitudini si sentimente nobile, vital de salvat astazi : recunostinta, pretuire,
admiratie si respect.

* Honoris causa (lat.,,Datorita meritelor") - Expresia a fost incetatenita de obiceiul universitatilor
de a acorda titlul de doctor honoris csusa unor personalitati cu merite deosebite in arta, stiinta,
cultura.(cf. Dictionarului de cuvinte, expresii, citate celebre)

Primaria orasului Otopeni
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