REPUBLICA MOLDOVA

PECIIYEJITTKA MOJIIOBA
Kpmoecrolfi ropo4croft Coner

Consiliul or[qdnesc Cricova

PRIMARIA

fIPI4M?Pltrfl.
DECIZIE nr.616
din 10 noiembrie2016

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire
la acordarea titlului de cetdten de onoare al
oragului Cricova

in semn de recunogtinld gi apreciere a meritelor personalor frztce tn activitatea
oragului Cricova, in scopul instituirii unor nonne obiective de stimulare morald a
cetitenilor de onoarc ai oragului Cricova, in temeiul art.l4 alin.(2) lit.m) gi 19
alin.(3) din Legea privind administralia publicd localS nr.436 dn 28.I2.IOOA.
Consiliul ordgenesc Cricova DECIDE:

1.

Se aprobd Regulamentul cu

privire la acordarea titlului de Cetdfean de Onoare al
oragului Cricova (anexa m.1);

2. Comisia juridici pentru control gi petilii, reglement5ri gi mentinerea ordirrii
publice, in comun accord cu comisia pentru probleme umanitare, invdf6mint,
tineret 9i sport dna Ecaterina Mtnzu, vor asigura controlul indeptinirii
prevederilor prezen tei decizii.
3. Prezenta decizie intrd in vigoare

Pregedinte de gedinl5
Contrasemnat
Secretar interimar a

la dataaprobdrii Consiliului ordgdnesc Cricova.

Larisa Oloier

Irina Certan

'-<tlt:*l

al Deciziei Consiriului orrprnesc
nr. 6/6 din 10.11.2016

Regulamentul pentru acordarea

Titlului de rrCeti{ean de onoare al oragului Cricova"

Titlul de ,,Cetdfean de onoare al oragului Cricova" rcprezint6 cea mai inalt6

distincJie acordatd de cdtre Consiliul local al oragului Cricova.

Art. 1 - Titlul

se acordd,

Capitolul I - Disp ozifii generale
dupi caz, dininiliativa:

a) Primarului;

b) Consilierilor locali;
c) Persoanelor juridice care desfdqoard, activitate in domeniuVdomeniile in care s-a
afrcmat cel propus;
d) Unui numdr de cel putin 5o/o dinpopulafia cu drept de vot al oragului Cricova, pe
baza unui tabel semnat de cdtre acegtia, promovat de c6tre un consilier
sau un grup de
consilieri locali.

Art.2 - Acordarea Titlului nu este condi{ionatd,de:
a) cetdtenie;

b) nalionalitate;
c) vdrstd;
d) domiciliul;
e) sex;
f) religie;
g) apartenen{d politicd.

fut.

3 - Titlul se acord[, dupd, caz:

a) in timpul

vietii celui in catzd;

b) post-mortem.

Art.4 - Titlul are urmdtoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este netransmisibil;
c) este un drept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminatd.

Capitolul II - Categorii de personalitifi indreptifite la primirea Tittutui
Art. 5 - Sunt indreptd{ite sd fie propuse pentru acordarea iitlul,ri, categoriile
personalitdJi care se gdsesc in una din situaliile urmdtoare:

de

a) personahtdfl cu recunoagtere nalionald sau universald care gi-au pus
amprenta asupra
dezvoltdrii oragului Cricova gi a imaginii acestuia;
b) personalitdti care, prin realizdrile lor deosebite, au frcut cunoscut numele oragului
Cricova, in \ard gi striindtate;

-.>oarle care, prin actiunile lor, au preintdmpinat producerea de evenimente
deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat vielile concetSlenilor lor, in
oragul Cricova;
d) persoane care, prin acJiunile lor dezinteresate (donalii, acliuni umanitare, etc.), au
produs o imbundtSlire simlitoare a condiliilor de via]6 a locuitorilor oragului Cricova;
e) unor foqti definuJi politic sau veterani de rdzboi care prin activitatea lor ulterioard au
un aport larealizarea unei imagini pozitive al oragului Cricova in lume;
f) unor sportivi din or.Cricova care au oblinut reztltate deosebite in competilii
sportive internalionale;
^

Capitolul III - Incompatibilitnfi
Art. 6 - Nu pot deline Titlul, persoanele care se gdsesc in una din urmStoarele situa{ii:
a) condamnate prin hotdrdre judecdtoreascd definitivS, pentru infracJiuni contra
statului, crime impotriva umanitdlii, fapte penale;
b) care au dosare pe ro1, in cauze care ar Ieza imaginea Titlului, propunerea se va face
dupd clarifi care situaliei juridice.

4rt. 7 - Persoanele care se gdsesc in una din situafiile prevdntte Ia articolul 6, dupd
caz:
a) nu pot obline

Titlul;

b) pierd Titlul oblinut.

Capitolul IV - Procedura acordirii,

fut. 8 - Procedura dezbaterii candidaturilor

(1)

Documentele

cu

inminirii

gi

inregistririi Titlului

este urmitoarea:

propunerile se inregistreazd

la

secretarul Consiliului

or.Cricova;
(2) Documentele vor cuprinde cel putin urmdtoarele inscrisuri:
a. Actul de identitate (xerocopiavizatd in conformitate cu originalul);
b. Cuniculum vitae (in original);
c. Certificat de cazier judiciar (in original);
d. Expunerea de motive a iniliatorului (in original);
e. Actul de deces al celui propus, dupd caz, (copie vizatd cu originalul);

(3) Secretarul Consiliului or.Cricova intocmegte referatul gi proiectul de decizie a
Consiliului gi le inainteazd Primarului pentru a fi aprobate gi discutate in comisiile de
specialitate ale Consiliului Local;
(4) Propunerile se dezbat in plenul Consiliului Local al oraqului Cricova, in gedinld
ordinari sau extrao r dinard;
(5) Referatul intocmit de secretarul Consiliului va fi citit in gedin1a plenului Consiliului
Local al oragului Cricova, de cdtre pregedintele de gedinld;
(6) Acordarea Titlului se va face de cdtre plenul Consiliului Local cu votul a doud

treimi;
(7) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse in dezbatere in aceeagi legislaturS;
(8) Decemarea Titlului se face de cdtre Primarul or.Cricova in cadrul gedinlelor
extraordinare ale Consiliului Local aI oragului Cricova qi Ia diverse festivitdli
organizate de administraJia publicd locald;

- - rletodologia inmdndrii Titlului

este urmdtoarea:
a) pregedintele de gedintd anunld festivitatea ce urne
azd, sd"se desftgoare;

b) primarul oraqului Cricova prezintd

expunerea de motive care au stat la baza
propunerii;
c) primarul oraqului Cricova inmdneazd Diploma de
,,Cetdlean de onoare al oragului
Cricova" 9i o plachetd realizatd in acest scop, persoanei laureate
sau persoanei care o
reprezintd;
p erso

ana laur eatd, sau reprezentantul ace steia;

cuvdntul gi alte persoane prezente care doresc sd sublinieze pe
scurt
atului;
f) laureatul este invitat sd scrie cdteva rdnduri in Cartea de onoare
al oragului Cricova.

M:

10 - Diploma este inscrisd de cdtre secretarul Consiliului
oragului Cricova in
registrul cu evidenla cetdtenilor de onoare ai oragului cricova;

fut.

11

Capitolul V - Drepturi dobindite de definitorii Titlului
- De{indtorii Titlului dobdndesc urmdtoarele drepturi specifice:

A.
urlcova

al

orasul
oragului

patronajul

consiliu

c) dreptul de a particip a gratuit la toate manifestdrile cultural-sportive

organizate de institutiile aflate in subordinea consiliului
Local.
12 - Drepturile prevdntte la art. Il
F:
a) decesul

inceteazd in urmdtoarele situatii:

titularului;
b) retragerea Titlului.

fut.

13

Iot.

14

-

Titlul

Capitolut VI
se retrage

Retragerea Tiflului
in urmdtoarele situatiii
atibilitd!ile prevdzute la art. 6; b) atunci
de imagine sau de altd naturd oragului

-

- Retragerea Titlului se face de cdtre consiliul Local al oragului Cricova dupd
urmdtoarea metodologie :
a) este sesizat Consiliului Local al oragului Cricova de cdtre persoanele
menlion ate la
art. I;

b) dezbate
Titlului se

, .,
dezbaterea

memDnlor

lor Consiliului Local; c) retragerea
cu votul a doud treimi din totalul
similare stabilitd la art. g pentru

d) la gedinta consiliului va fi invitat delindtorul Titlului, iar
dacd va fi prezenti se va
acorda cuvdntul, la solicitarea sa;
e) in caz de neparticipare, hotdrdrea urmeazd,sd i se
comunice in termen de 15 zile.

c-q*blul vtr - inaato-irr are cetifenilor de onoare
Cct4Etrii
de Onoare au datoria de a promova imaginea oragului Cricova
- Aftl6 - Frecue CeteFan de Onoare va planta un copac pe care va fi aplicatd o
plic{i o nrmele acestuia.

Artls

Capitolul VIII - Dispozifii finale
ArL 17 -Informatiile publice referitoarela ,,Cetd\enii de onoare" vor fi publicate gi in
fumd electnonic pe portalul Primdriei oragului Cricova la rubrica special deschisl ca

unnar€ a acesfui regulament.
ftt 18 - Legitimatea Cetd\enilor de onoare sa va face in baza unui inscris denumit
Brevet, semnat de cdtre Primarul oraqului Cricova gi emis de secretarul Consiliului
or.Cricova.

