ROMANIA
JUDETUL TULCEA
COMUNA CRISAN
PRIMAR

Avizat,
Secretar,
Daniela Corina Oprisan

PROIECT DE HOTARARE Nr.1/05.07.2019
privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de
“Cetatean de onoare al comunei Crisan”
Consiliul local al comunei Crisan, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara in data de
_____august 2019, legal constituita;
Avand in vedere:
Ø Referatul de aprobare al dlui. primar Munteanu Ilie inregistrat sub nr.1666/05.07.2019;
Ø Raportul de specialitate intocmit de compartimentul Buget-Contabilitate, Impozite si Taxe
din cadrul Primariei comunei Crisan inregistrat sub nr.1674/05.07.2019;
Ø Avizele cu caracter consultativ ale Comisilor de specialitate nr.1,2 si 3 ale Consiliului
Local Crisan;
Tinand cont de prevederile:
Ø art.104 alin.(1) lit.”e” si lit.“p”, art.129 alin.(2) lit.”d”, alin.(7) lit.”d” si alin.(13) din
Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.”a”din Ordonanta de urgenta
nr.57/2019 privind Codul administrativ
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba Regulamentul pentru conferirea titlului de “Cetatean de onoare al
comunei Crisan”, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Secretarul va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Crisan,
compartimentului Buget-Contabilitate, Impozite si Taxe, Institutiei Prefectului – Judetului Tulcea
pentru verificarea legalitatii si o va aduce la cunostinta publica prin publicarea pe site-ul
www.primariacrisan.paginadestart.com.
Adoptata cu __ voturi “pentru”,__voturi “impotriva”,__voturi “abtineri” din totalul de 9
consilieri in functie.

Initiator,
Primar,
Ilie Munteanu

Anexa la PHCL Crisan nr.1/05.07.2019

Regulamentul pentru conferirea titlului de
“Cetatean de onoare al comunei Crisan”
Capitolul I
Dispozitii generale
Art.1 Prezentul regulament are drept scop reglementarea modului de acordare si de
retragere a titlului de “cetatean de onoare al comunei Crisan” persoanelor indreptatite la acesta,
precum si drepturile si obligatiile ce revin beneficiarului acestora.
Art.2 (1) Titlul de “Cetatean de Onoare al Comunei Crisan” reprezinta cea mai inalta
distinctive acordata de consiliul local, unor cetateni romani sau straini, personalitati marcante, a
caror cariera profesionala si existentiala are legatura directa sau indirecta cu comuna Crisan.
(2) Acest titlu reflecta aprecierea pe care o acorda locuitorii comunei Crisan “valorilor”
care au o legatura de existenta cu aceasta comuna.
(3) Titlul de “Cetatean de Onoare al Comunei Crisan” are valabilitate nelimitata, este
personal, netransmisibil si confera drepturi doar titularului.
(4)Titlul se acorda, dupa caz, la propunerea:
a)primarului;
b)consilierilor locali;
c)unui numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a comunei, cu respectarea
cerintelor legale privind promovarea proiectelor de hotarari din initiativa cetateneasca.
Capitolul II
Criterii de conferire a titlului de “Cetatean de onoare al comunei Crisan”
Art.3 Categorii de personalitati indreptatite la conferirea titlului de “Cetatean de Onoare
al comunei Crisan”:
a) personalitati cu recunoastere nationala sau universala care si-au pus amprenta asupra
dezvoltarii comunei Crisan si a imaginii acesteia;
b) personalitati care, prin realizarile lor deosebite, au facut cunoscut numele comunei
Crisan, in tara si strainatate;
c) persoane care, prin actiunile lor, au preintampinat producerea de evenimente deosebit de
grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat vietile concetatenilor lor, in comuna Crisan;
d) persoane care, prin actiunile lor dezinteresate (donatii, actiuni umanitare, etc.), au produs
o imbunatatire simtitoare a conditiilor de viata a locuitorilor comunei Crisan;
e) unor sportivi nascuti sau formati in comuna Crisan care au obtinut rezultate deosebite in
competitii sportive internationale.
Art.4 Titlul de “Cetatean de Onoare al Comunei Crisan” se poate acorda, dupa caz:
a) in timpul vietii persoanei in cauza;
b) post-mortem.
Art.5 Conferirea titlului de “Cetatean de Onoare al Comunei Crisan” nu este conditionata
de:
a) cetatenie;
b) nationalitate;

c)
d)
e)
f)
g)

varsta;
domiciliu;
sex;
religie;
apartenenta politica.
Capitolul III - Incompatibilitati
Art.6 Nu pot detine titlul de “Cetatean de Onoare al comunei Crisan”, persoanele care se
gasesc in una dintre urmatoarele situatii:
a) condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru infractiuni contra statului,
crime impotriva umanitatii, fapte penale;
b) au un comportament imoral;
c) desfasoara o activitate ostila si defaimatoare la adresa comunei Crisan sau a statului
roman.
Capitolul IV – Procedura conferirii titlului de “Cetatean de onoare al comunei
Crisan”
Art.7 Documentele necesare pentru promovarea propunerii de conferire a titlului de
“Cetatean de onoare al comunei Crisan” sunt:
a) proiectul de hotarare;
b) referatul de aprobare al initiatorului;
c) raportul compartimentului de specialitate;
d) avizul comisiei de specialitate al Consiliului local Crisan;
e) acte ce atesta meritul, dupa caz;
f) actul de identitate al persoanei vizate;
g) actul de deces al celui propus, dupa caz.
Art.8 (1) Titlul de “Cetatean de onoare al comunei Crisan” se acorda in sedinta ordinara
sau extraordinara de catre plenul consiliului local.
(2) Decernarea titlului se face de catre Primarul comunei Crisan, de regula in cadrul
sedintelor consiliului local sau ulterior, in cadru festiv, la care participa consilierii locali.
(3) Decernarea titlului in cadrul sedintelor consiliului local se realizeaza astfel:
a) presedintele de sedinta anunta festivitatea ce urmeaza sa se desfasoare;
b) primarul comunei Crisan prezinta referatul de aprobare;
c) primarul comunei Crisan inmaneaza Diploma de “Cetatean de Onoare al comunei
Crisan” si o placheta realizata in acest scop persoanei laureate sau persoanei care o reprezinta;
d)ia cuvantul persoana laureata sau reprezentantul acesteia;
e) pot lua cuvantul si alte persoane prezente care doresc sa sublinieze pe scurt meritele
laureatului.
Capitolul V – Drepturile Cetateanului de Onoare al Comunei Crisan
Art.9 Titlul de “Cetatean de Onoare al Comunei Crisan”, confera titularului urmatoarele
drepturi:
a)conferirea diplomei de “Cetatean de Onoare al Comunei Crisan” si a unei plachete;
b)accesul gratuit la toate spectacolele si manifestarile cultural-artistice si sportive de pe
raza comunei Crisan la care Consiliul Local Crisan are calitatea de organizator;
Capitolul VI – Indatoririle Cetateanului de Onoare al Comunei Crisan

Art.10 Detinatorul titlului de “Cetatean de Onoare al Comunei Crisan” are urmatoarele
indatoriri:
a)sa nu aduca niciun fel de atingere morala sau de prestigiu, prin comportament sau
actiuni voluntare sau involuntare, inaltului titlu dobandit;
b)sa nu compromita cu rea vointa interesele comunitatii care i-au conferit titlul.
In acest sens se pot enumera:
-denigrarea unor realizari comune in diverse domenii de aplicare, atunci cand apar
diverse obstacole de natura legislativa, administrativa sau financiara, divergente de opinii sau de
strategii, ambitii sau interese personale;
-condamnare penala cu caracter definitiv data de justitie pentru activitati ilegale;
c)sa participe la manifestari sau festivitati organizate de catre consiliul Local al comunei
Crisan la care titularul este invitat, conform protocolului.
Capitolul VII – Retragerea Titlului de Cetatean de Onoare al Comunei Crisan
Art.11 Titlul de “Cetatean de Onoare al Comunei Crisan” se retrage in urmatoarele
situatii:
a)atunci cand, ulterior decernarii, apar incompatibilitatile prevazute la art.6;
b)atunci cand persoana laureata produce prejudicii de imagine sau de alta natura comunei
Crisan, locuitorilor sai sau tarii.
Art.12 Retragerea Titlului de “Cetatean de Onoare al Comunei Crisan” se face de catre
Consiliul Local al comunei Crisan, dupa urmatoarea metodologie:
a)este sesizat Consiliul Local al comunei Crisan de catre una din persoanele nominalizate
la art.2 alin.(4);
b)dezbaterea cazului se va face in cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Crisan;
c) retragerea titlului se va face prin hotarare a Consiliului Local al comunei Crisan;
d)la sedinta Consiliului Local, va fi invitat laureatul titlului iar daca va fi prezent in sala, i
se va acorda cuvantul, la solicitarea sa;
e)in caz de neparticipare, hotararea urmeaza a i se comunica in termenul legal.
Initiator,
Primar,
Munteanu Ilie

Intocmit,
Compartiment Buget-Contabilitate, Impozite si Taxe,
Rodica Iacovici

ROMANIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CRISAN
PRIMAR
Nr. 1666/05.07.2019
REFERAT DE APROBARE
Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art.136 alin.(2) si alin.(8) din Ordonanta
de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ - reprezentând instrumentul de prezentareși
motivare a proiectului de Hotărâre a Consiliului Local Crisan privind aprobarea Regulamentului
pentru conferirea titlului de “Cetatean de onoare al comunei Crisan”.
Avand in vedere ca in comuna Crisan s-au nascut mai multe personalitati care au activat si
excelat in domeniul sportiv, politic, social sau cultural care au facut cinste comunei noastre, pe plan
national sau international, se impune cu necesitate sa fie apreciate la adevarata lor valoare, prin
recunoasterea meritelor, cinstirea si onoarea lor. In acest sens, Consiliul Local Crisan poate acorda
cea mai inalta distinctive, respectiv titlul de “Cetatean de Onoare al comunei Crisan”.
Titlul de “Cetatean de Onoare al comunei Crisan” reprezinta o distinctie onorifica si pe cale
de consecinta nu presupune acordarea de drepturi materiale, acesta incununad o recunoastere a unei
cariere de excelenta, a unor fapte, acte si performante notabile.
Initierea prezentului proiect de hotarare are la baza necesitatea adoptarii unei hotarari prin
care sa se aprobe Regulamentul pentru conferirea titlului de “Cetatean de onoare al comunei Crisan”
in conformitate cu prevederile din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, conform carora:
• art.104 alin.(1) lit.”e” si lit.“p” – “Consiliul local, respectiv consiliul judeţean, aprobă
statutul unităţii administrativ-teritoriale prin hotărâre care se poate modifica şi completa, în funcţie
de modificările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora. Acesta cuprinde date şi elemente
specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unităţi similare,
precum şi prevederi privitoare la:
e)criteriile potrivit cărora se poate conferi şi retrage persoanelor fizice române sau străine calitatea de
cetăţean de onoare pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă;
p)procedura privind acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a comunei, oraşului,
municipiului sau judeţului ori cea privind acordarea titlului de cetăţean de onoare.”
• art.129 alin.(13) – “Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu
merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui
regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale.”
Tinand cont de cele prezentate mai sus, propun spre analiza si aprobare Consiliului Local
Crisan proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de
“Cetatean de onoare al comunei Crisan”, in forma prezentata.
Primar,
Munteanu Ilie

