RoMANrn
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA VERE$TI
CONSILIUL LOCAL

HorAnAnn
privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de ,Cetd(ean de Onoare"
al Comunei Vere;ti, Jude(ul Suceava
Consiliul local al comunei Vereqti, judeful Suceava;
AvAnd in vedere:
- Expunerea de motive prezentatd de cdtre primarul comunei Vereqti - dl.
Gavriliuc Ddnu!, inregistrat d la m.9 5 4 din 0 8. 02.20 1 8 ;
- raportul secretarului comunei Vereqti, inregistrat la nr.955 din 08.02.2018;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
inregistrat la nr.2458 din 23 .03 .2018;
- prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.41612001 privind verritul minim garantat,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- prevederile art.J , alin.2 din Legea nr.5212003 privind transparen[a decizionald
in adminis tr a\ia public6, republicatd;
- prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnic[ legislativ[,
republisatd, cu modific[rile gi completdrile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.8 din Legea nr.21512001 privind
administralia publica locald, republicatd, cu modificdrile qi completbrile ulterioare
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) si (9) , art. 45 alin. (1) qi art. 1 15 alin. (l)
lit. ,,b" din Legea m. 21512001 privind administralia publica locald, republicatd, cu
modificdrile si completbrile ulterioare;

HOTARAgTE:
Art. 1 Se aprobd Regulamentul pentru acordarea titlului de ,,CetdL{ean de
Onoare" al Comunei Veresti, judeful Suceava, conform Anexei, care face parte
integrantd din prezenta hotdrAre.
Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
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e
Contrasemneazd,
Searetarul comunei.

Ionifd Nicoleta
Vereqti, 23 martie 2018
Nr.10
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Anexa la HCL nr. (A D3.03.2018

REGULAMENT PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE ,,CETATEAN DE
ONOARE'' AL COMUNEI VERE$TI, JUDETUL SUCEAVA

Art.1 in conformitate cu prevederile art.36 alin. (S) din Legea m.21512001
privind administralia publicd local6, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare, Consiliul Local poate conferi persoanelor fiziceromdne sau strdine cu merite
deosebite titlul de ,,cetd{ean de onoare" al comunei vereqti, jude}ul suceava.

Art.2 (1) Titlul de ,,cetdlean de onoare" se acordd prin FlotSr6rea Consiliului
Local in gedin{a de consiliu gi in cadrul unei ceremonii speciale.
(2) Acordarea titlului se va face in plenul Consiliului Local.
(3) Decernarea titlului se face de cdtre primarul comunei vereEti.

Art.

3. Procedura dezbaterii gi metodologia inmdndrii titlului este urm[toarea

a) documentele cu propunerile se inregistreazd,la registratura

:

primiriei Comunei

Vereqti;
b) documentele vor cuprinde cel pufin urmdtoarele inscrisuri: actul de identitate,
Curriculum Vitae, certificat de cazierjudiciar, o recomandare de la persoane fizice sau
juridice din domeniul de activitate al candidatului pentru titlul de Cetd{ean de onoare al
comunei Veregti;
c) propunerile se dezbatin gedin{a Consiliului Local;
d) primarul comunei Vereqti anunJd festivitatea ce urmeazd sd se desfhsoare si
prezinta expunerea de motive care a stat la bazapropunerii de HCL;
e) primarul comunei inmdneazd, diploma de Cetdfean de onoare al comunei
Vereqti, qi o placheta realizata in acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o
reprezintd;
f) ia cuvdntul persoanalaureata sau reprezentantul acesteia;
g) pot lua cuvdntul si alte persoane prezente care doresc sa sublinieze pe scurt
meritele laureatului.

Art.4. Pot fi distinsi cu titlul de ,,cetdfean de onoare" cetdJenii care:
a) au implinit vArsta de 18 ani gi prin activitatea lor remarcabild in domeniul
economic ai de afaceri, gospoddresc, administrativ, social - comunitar, cultural
educativ, sportiv, apdrare, etc.;
b) personalitdfile cu merite deosebite pe plan nalional sau interna{ional, pot primi
titlul de ,,Cet[!ean de onoare" al comunei Veregti;
c) unor inalte personalitati politice, stiintifice sau culturale c
lor socio- profesionala, au contribuit la rearizarea unor legaturi stiin
economice cu efecte favorabile comunei Veresti;

d) celor care, prin activitatea lor cotidiana creeazd" in tam sau peste hotare o
imagine deosebita comunei si fdrii, avdnd carczultate rcaIizarca unor puternice legdturi
economico-sociale sau de alta natura. in beneficiul cetdfenilor comunitalii respective;
e) foqtilor deJinufi politici sau veterani de rdzboi care, prin activita{ile lor ulterio are au
contribuit la real zarea unei imagini pozitive comunei noastre;

f) Generalilor si ofilerilor armatei romane care s-au distins prin fapte de arme,
rntara sau pe teritoriul strdin - teatru de rdzboi- asigurdnd astfel siguranfa na{ionald si
securitatea statului sau dezvolt ea economico-sociala a tarii, prin presta1ia lor
gtiinf ifi c5, tehnica, economica sau educativa;
g) unor sportivi ndsculi in comuna Vereqti, cu rezultate de excep{ie in
competiJiile sportive naJionale si internaJionale ;
h) celor care au trecut in eternitate, dar care prin prestigioasa lor activitate au
promovat imaginea comunei si a tarii;
i)altor categorii.

Art.

5.

Titlul

se acorda dupa

caz,la initiativa:

a) Primarului;

b) Consilierilor locali;
c) Persoanelor juridice care desfrqoard activitate in domeniul/domeniile in care
sa afirmat cel propus;
d) unui numdr de cel pufin 5o/o dinpopulafia cu drept de vot a comunei Vereqti,
jude{ul Suceava, pe baza unui tabel semnat de aoegtia , care va sta Iabazaunuri proiect
de hotdrdre promovat de un consilier, sau un grup de consilieri locali.

Art.6. Titlul de

,,cetdlean de onoare" al comunei Veregti se poate conferi
persoanelor frzice romane sau strdine care indeplinesc urmdtoarele condi{ii:
a). sunt majore;
b). nu au antecedente penale;
c). au valoare, competenJd si moralitate recunoscute de cdtre comunitatea locala:
d). au avut o contribuJie deosebita la dezvoltarea si cregterea prestigiului comunei
Vereqti sau al tarii, pe plan naJional sau internaJional;
e). nu au fost condamnate prin hotdrdre judecdtoreascd definitivd, pentru
infracfiuni contra statului, crime impotriva umanitdlii, fapte penale ;
0. nu au dosare pe ro1, in cauze care ar leza imaginea titlului, propunerea se va
face dupd clarificarea situaJiei juridice.

Art.7 . Titlul

se acorda dtpd. caz

a) in timpul vie{ii celui

:

in cauza;

b) post-mortem;

Art.

8. Titlul are urmdtoarcle caracteristici

a) este personal;

:

(nl

e
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b) este netransmisibil;
c) este un drept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminata

Art.

;

9. Persoanele care se gdsesc in una din situajiile prevdzute

la art. 7, dupd,

cazi
a) nu pot obline

titlul;

b) pierd titlul ob{inut;

Art. 10. Defindtorii titlului dobAndesc

urmdtoarele drepturi specifice

:

a) dreptul de a lua cuvdntul la gedinJele Consiliului Local al comunei Vereqti, la
dezbaterea materialelor care privesc intreaga comunitate,
domeniul sau de
oompetenta;

in

b) dreptul de a participa la toate manifestdrile desfrgurate sub patronajul
Consiliului Local al comunei Vereqti, sau in care acesta este co-org anizator;
c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestdrile cultural-sociale orsanizate
de instituliile aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Vereqti.

Art. 1 1. Drepturile

prevdzute Ia art.l 0 incetea zd, in urmdtoarele situalii

:

a) decesul titularului;
b) retragerea titlului;

Art. L2. Titlul

se retrage

in urmdtoarele situaJii:

a)atunci c6nd ulterior decerndrii, apar incompatibilitdJile prevdzute la art. 6;
b) atunci cdnd persoana laureata produce prejudicii de imagine sau de alta natura
comunei Vereqti, locuitorilor sdi sau tarii;

Art.

13. Retragerea titlului se face de cdtre Consiliul Local al comunei Veresti,
dupd urmdtoarea metodologie :
a) este sesizat Consiliul Local al comunei Vereqti de cdtre persoanele menlionate
la art. 5;

b) dezbaterea cazulti se va face in cadrul comisiilor Consiliului Local:
c) retragerea titlului se va face prin hotbrdre a Consiliului Local cu votul
maj oritaJii membrilor Consiliului Local;
d) la qedin{a Consiliului Local, va fi invitat detin[torul titlului, iar daca va fr
prezent, i se va acorda cuvAntul, la solicitarea sa ;
e) in caz de neparticipare, Hotdrdrea urmeazd, sa i se comunice in termen de 10
zlle.
Art.14. Ceta{enii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Vereqti,
qedin{5,

Secretar comund,

Ioni!5 Nicoleta

