
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAESTI

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de "Cetitean de onoare al comunei
Gherieqti, judeful Neam!"qi acordarea titlului de "CetiJean de onoare al comunei Gherieqti'

judef ul Neam( post mortem", domnului BERE$OAE MARCEL

Consiliul Local al Comunei Gherde$ti;

Analizdnd temeiurile juridice: art. 104, alin. l, lit. e qi lit. p, art. 129, alin. l, alin.2, lit. d,

alin.7, lit. d 9i alin. 13, art. 133, alin. I din Ordonanla de Urgenle nr.5712019 privind Codul

Administrativ. cu modificlrile pi completirile ulterioare;
AvAnd in vedere:

Referatul de aprobare al primarului comunei Gherieqti, inregistrat sub nr' 9784/20.1 I .2020;

Raportul de specialitate nr . 97 85120 .1 I .2020;
Prevederile Regulamentului pentru conferirea titlului de "CetI(ean de onoare al comunei

Gherleqti, judeJulNeamJ";
Adresa Clubului Sportiv RAPID Bucureqti nr. 1 7 02121,1 0.2020;
Adresa Direcliei Judelene pentru Sport gi Tineret Neaml nr. 1712105.11 .2020;
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Gherie$ti;

in temeiul prevederilor art. 129, alin. l3 9i alin. 196, alin. l, lit. a din Ordonanla de

Urgenld nr.57i2019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile 9i completlrile ulterioare;

HOTARA$TE
Art.l. Se aprobd Regulamentul pentru conferirea titlului de "Cetifean de onoare al

comunei GherIe$ti, judefulNeamt", conform anexei care face parte integrantA din prezenta

hotdrdre.
Art.2. Se conferl titlul de "Cetifean de onoare al comunei Gherleqti' judeJul Neaml

post mortem", domnului BERE$OAE MARCEL, pentru rezultatele sportive deosebite oblinute

la diferite competi[ii interne 9i internalionale.
Art.3. Cheltuielile ocazionate de conferirea titlului de "Ceti(ean de onoare al comunei

Gherieqti, judelul Neamf post mortem", domnului BERE$OAE MARCEL' vor fi suportate

din bugetul local pe anul 2020.
Art.3. Preienta hot[rdre se comunicd, prin intermediul secretarului general al comunei, in

termenul prevAzut de lege, primarului comunei 9i prefectului judelului Neam{ 9i se aduce la

cunoqtinli public[ prin afigarea la sediul primdriei, precum 9i pe pagina de internet

www. primariagheraesti.ro.
Art.4. La data intrarii prezentei hot[rdri, se abrogS orice alte

prevederi contrare.

Nr.92
Din 27 noiembrie 2020

Contrasemneaza
Secretar general,

Marcela PALANCEANU
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Adoptata in $edin(a din 27 noiembrie 2020 cu un numar de l5 voturi 'pcntru'din lolalul de l5 consilieri in t'unclie



Anexa la HCL nr. 92

din27 .11.2020

RECULAMENT
pentru acordarea titlului de Cetifean de Onoare al Comunei Gherieqti

L Generaliti(i
Art.1. Titlul se acordd, dupit caz, din iniliativa:
a) primarului;
b)consil ierilor locali;
c)persoanelor juridice care desligoari activitate in domeniul/domeniile in care s-a afirmat cel
propu s;

d)unui nurnrr de cel pu(in 5% din populafia cu drept de vot a comunei, pe baza unui tabel
semnat de cdtre ace$tia, care va sta Ia baza unui proiect de hotdrAre promovat de un consilier, sau
un grup de consilieri locali;
Art.2. Acordarea titlului nu este condilionatd de :

a)CetAten iei
b)NaIionalitate;
c )Viirsta:
d)Domiciliu:
c )Sex:
l)Religie;
g)Apanenenla pol itici;
Art.3. Titlul se acord6, dupd caz:
a)in timpul vieliicelui in cauzi;
b)post - mortem.
Art.4. Titlul are urmatoarele caracteristici:

a) este personal;
b) este netransm isib il;
c) este un drept al titularului:
d) are valabilitate nedeterm inati:

ll. Categorii de personalitifiind reptd{ite la primirea titlului
Art.5 Sunt indreptdlite sd tie propuse pentru acordarea titlului, categoriile de personalitili care se
gisesc in una din situaliile urm6toarc:
a)Personalitali cu recunoa$tere nalionald sau universald care si-au adus contribulii la dezvoltarea
C()munei Cheraesti 5i a imaginiiacesleia:
b)Personalititi care, prin realizdrilc lor deosebite, au ticut cunoscut numele comunei Gherie;ti in
tard $i strAinatate;
c)Persoane care, prin acliunile lor, au preintdmpinat producerea de evenimente deosebit de grave,
sau prin sacrificiul suprem au salvat vietile concetAlenilor lor, in comuna Cherlegti;
d)Persoane care, prin acliunile lor dezinteresate (dona{ii, acJiuni umanitare, etc) au produs o
imbunAtAlire simqitoare a condiliilor de via15 a locuitorilor din Comuna Gherieqti;
e)Unor sportivi din Gherdegti, care au oblinut rezultate deosebite in compelilii spo(ive inrerne $i
internationale.



I II. Incom patibilittr{i
Art.6' Nu pot primi titlul persoanele care se gasesc in una din urmatoarele situalii:
a)condamnate prin hotlrire judecdtoreascd definitiv6, pentru infractiunicontra statului, crime
impotriva umanit6lii, fapte penale;
b)care au dosare pe rol, in cauze care ar leza imaginea titlului, propunerea se va face dupl
c larificarea situaliei j uridice.
Art,7. Persoanele care se gdsesc in una din situaliile prevAzute la art. 6, dupd caz:
a)nu pot ob{ine titlu l;
b)p ierd tirlu I obtinur.

IV. Procedura acordirii, inm6nlrii $i inregistririi titlului
Art.8. Procedura este urmetoarea:
Documentele cu propunerea se inregistreazd la Primdria Comunei Cherdegti, qi vor cuprinde
urmdtoarele inscrisuri:
a)declaralie tip de acceptare a; titlului de Cetdlean de Onoare al Comunei Gherdegti
b)actul de identitate, in copie vizatd conform cu originalul;
c)curriculum Vitae in original;
d)certificat de cazierjudiciar in original;
e)recomanddri de la persoane fizice qi juridice din domeniul de activitate al candidatului pentru
titlul de Cetdtean de Onoare al Comunei Gher6egti;
f)Referatul de aprobare al iniliatorului, in original;
g)actul de deces al celui propus, dupd caz, in copie vizatd conform cu originalul;
Compartimentul de specialitate intocmeqte referatul gi proiectul de hotdrdre qi le inainteazl
primarului, pentru a fi aprobate, qi Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local pentru a
fi discutate qi pentru eliberarea avizului.
Propunerile se dezbat in plenul Consiliului local al Comunei Gheree$ti in gedin!6 ordinard sau
extraordinarS.
Sinteza referatului va fi prezentati Consiliului local al Comunei Cherdeqti.
Acordarea titlului se va face in ziua de I DECEMBRIE - ZIUA NATIONALA A ROMANIEI.
Decernarea titlului se face de cdtre primarul comunei Cherdeqti.
Art.9. Metodologia inmdndrii titlului este urmAtoarea:
-a)pregedintele de gedintd anun16 festivitatea ce urmeazd str se desfdgoare;
b)primarul comunei Gherlegti prezintd motivele care au stat la baza hottrr6rii;
c)primarul comunei GherdeqtiinmAneazl diploma de "Cet[{ean de onoare al comunei Gherieqti"
gi o plachetl realizald in acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o reprezinU;
d) Pot lua cuvdntul qi alte persoane prezente care doresc si sublinieze pe scut meritele
laureatu lu i:
e) Cuvdntul persoanei laureate sau al reprezentantu lu i acestuia.
Art.l0 Diploma va fi inscrisi in Registrul cu evidenla Cetdlenilor de onoare ai Comunei
Gherdeqti.

V. Drepturi dobAndite de de{initorii titlului
Art, I l. DeJindtorii titlului dobdndesc urmatoarele drepturi:
a)dreptul de a lua cuvintul la qedin{ele Consiliului local al Comunei Cherdeqti, la dezbaterea
materialelor care privesc intreaga comunitate;



b)dreptul de a participa la toate manifestdrile desfEqurate sub patronajul Consiliului local al
Comunei Cheriegti, sau in care acesta este co-organizator;
c)dreptul de a participa gratuit la toate manifestarile cultural - sportive organizate de instituliile
aflate in subordinea Consiliului local al Comunei Gher[egti.
Art.l2. Drepturile prevlzute la art.l I inceteazi in urmdtoarele situalii:

a) Decesultitularului;
b) Retragerea titlu lu i.

VL Retragerea titlului
Art,13. Titlul se retrage in urmdtoarele situalii:
a) atunci c6nd, ulterior decerndrii, apar incompatibilitAtile prevlzute la art. 6;
b) atunci c6nd persoana laureatd produce prejudicii de imagine sau de alta natur6 Comunei
Gherdeqti. locuitorilor sdi sau 15rii;

Art.l4. Retragerea titlului se t'ace de cdtre Consiliul local al Comunei Cheraegti, dupd
urmAtoarea metodologie:
a)este sesizat Consiliului local al Comunei Gher[egti de citre persoanele menlionate la art.l;
b)dezbaterea cazului se va face in cadrul Comisiilor Consiliului local al Comunei Gherieqti;
c)retragerea titlului se va face prin hotdrdre a Consiliului local al Comunei Gherdegti;
d)la qedinfa Consiliului local al Comunei Gherdeqti va fi invitat defindtorul titlului, iar dacl va fi
prezent, i se va acorda cuvdntul, la solicitarea sa,

e)in caz de neparticipare, hot[rdrea urmeaza a i se comunica in termen de l5 zile.

VII. indatoriri ale cetilenilor de onoare
Art,15. Cettrfenii de onoare au datoria de a promova imaginea Comunei GherieEti.

VIII. Dispozi(ii finale
Art,16, Informaliile publice referitoare la Cet[lenii de Onoare vor fi publicate $i in format
electronic pe site -ul Primdriei Comunei Cherdegti, la rubrica special deschisd ca urmare a
acestui regulament.


