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Consiliul Local Al Comunei MaSloc
Localitatea Maqloc nr.95 Judelul Timig
Telefon 0256/23 I 205 Fax 0256/23 I 209

Hotirirea nr..2F
din 29.05.2019

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de
..CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI MASLOC''

Consiliul Loeal al Comunei MA$LOC,
in qedin{a ordinar[ din 28.05.2019,
Ydzdnd expunerea de motive prezentatd de cdtre primarul comunei, pentru aprobarea

Regulamentului pentru acordarea titlului de "CETATEAN DE ONOARE AL COMLINEI
MA$LOC", referatul de specialitate al secretarului comunei gi Raporturile comisiilor de

specialitate prin eare avizeazd favorabil proiectul de hotf,rdre,
Cu respectarea prevederilor art.7 din Legea nr. 5212003 privind transparenla

decizional[ in administralia publica, republicatf,,
in temeiul prevederilor art.36 alin.(1) Ei alin. (8), art. 45 alin.(1) Ei art. 115 alin.(1)

lit. "b" din Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicatS, cu modificdrile Ei
completdrile ulterioare,

HotIrSgte:

Art.l. Se aprobd Regulamentul pentru acordarea titlului de "CETATEAN DE
ONOARE AL COMUNEI MA$LOC", potrivit anexei care face parte integrantd din
prezenta hotdrdre.

Art.2, Se imputernicegte primarul comunei MA$LOC sd inmdneze diplomele qi

titlurile cetdlenilo4 cu astfel de merite, in evenimente Ei ocazii de sdrb[toare.
Art.3. Prezenta hotdrAre se aduce la cunoEtinld publica gi se comunicd prin grija

secretarului comunei MA$LOC, primarului comunei MASLOC Si Institutiei Prefectului -
Judelul MureE.

Preqedinte de gedinf6,
Consilier 1ocal,

Contrasemnezd,
Secretpp, ,

Szigeti rffif/
,l

Nr. total consilieri: 1 I
Consilieri prezenli:9
Voturi pentru:9
Voturi ?mpotrivd:0
Abtineri:0



ANEXA la Hotdr6rea Consiliului Local w.25129.05.2019

REGULAMENTUL DE ACORDARE A TITLULUI DE
''CETATEAN DE ONOARE'' AL COMUI{EI MASLOC

CAPITOLUL I.. .3

DISPOZITII GENERALE

Art.l. Regulamentul de acordare a titlului de "Cetdfean de Onoare" al Comunei
MA$LOC stabileqte persoanele cdrora li se poate conferi acest titlu, criteriile de acordare,
drepturile de care aceste persoane se bucurd gi procedura de acordare gi retragere a titlului.

Art.Z. Titlul de "Cetdlean de Onoare" al Comunei MA$LOC se poate acorda
persoanelor fizice romdne sau strdine pentru merite deosebite in domeniul economic, politic,
juridic, social-cultural, qtiinlific, educalie, sdndtate, sport, dezvoltare urbanistic6, relalii
internalionale, apdrarea drepturilor gi libert[lilor cetdlenilor, culte, administra]ie publicS,
proteclia mediului, etc., precum gi altor persoane imporlante, reprezentative pentru Comuna
MA$LOC.

Art.3. Titlul de "Cetdfean de Onoare" al Comunei MA$LOC se acordd de Consiliul
local al Comunei MA$LOC, cu respectarea criteriilor qi procedurii prevdzute in prezentul
Regulament.

CAPITOLUL II.
INITIATIVA ACORDARII TITLULUI DE "CETAlnnX DE ONOARE",

PERSOANELE CARORA LI SE POATE ACORDA TITLUL SI CRITERIILE DE
ACORDARE A TITLULUI

Art.4. Titlul de "Cetd{ean de Onoare" se poate acorda, dupd caz, din inifiativa Ei
propunerea:

a) Primarului, viceprimarului, pre;edintelui consiliului jude{ean sau Prefectului
judelului;

b) consilierilor locali sau jude{eni;
c) reprezentanlilor legali ai persoanelor juridice - institulii, asocialii, organiza\ii,

agenli economici, care desfEgoard activitali in domeniul in care s-a afirmat cel
propus sau personalitali recunoscute pe plan nalional din domeniul in care s-a
afirmat cel propus;

d) unui numdr de cel pulin 5% din populalia cu drept de vot a Comunei MA$LOC, pe
baza unui tabel cuprinzdnd datele de identificare qi domiciliul persoanelor, semnat
de cdtre acestea, care va sta la baza unui proiect de hotdrdre promovat, dupd, caz,
de primar, un consilier sau un grup de consilieri.

Art.S. Acordarea titlului nu este conditionatd de:
a) cetdfenie;
b) nalionalitate;
c) vdrstd;
d) domiciliu;
e) sex;

D religie;
g) apartenenldpolitica.
Art.6. Titlul se acordd:
a) in timpul vielii celui in cauzd;
b) post-mofiem.



Art.1 . Titlul are urmdtoarele caracteristici:
a) este personal;
b) estenetransmisibil;
c) este un drept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminatd;
e) nu se mo$teneqte
Art.8. Sunt indreptalite sd fie propuse pentid acordarea titlului categoriile de

personalit[1i care se gdsesc in una din urm[toarele situa]ii:
a) persoanele in via{6, cet[{eni romdni sau strdini, ndscute sau care au trdit in Comuna

MA$LOC sau a cdror activitate este legatd de Comuna MA$LOC;
b) personalitdlile din {ard qilsau strdindtate care prin activitatea lor in diferite domenii

de activitate au contribuit semnificativ la dezvoltarea qi modernizarea Comunei MA$LOC qi

a imaginii acestuia;
c) persoanele care s-au remarcat in mod deosebit in protejarea unor monumente

istorice, de arl[, ale naturii gi mediului inconjur[tor;
d) personalitdfle marcante care prin activitatea lor semnificativ[ au fbcut cunoscutd

comuna in lard qi in strdindtate;
e) persoanele care prin acliunile lor dezinteresate (donafii, acliuni umanitare,etc) au

contribuit in mod semnificativ la sporirea patrimoniului comunei MA$LOC sau la
imbundtdlirea simlitoare a condiliilor de viald a cetf,tenilor comunei;

f) persoanele care au asigurat finanlarea unor servicii sociale, institulii de culturf,,
educalie, sdndtate, sport, carttate, etc. in comuna MA$LOC;

g) persoanele care au dat dovadd de sacrificiu in situa{ii de grea incercare pentru
comund (incendii, calamit[1i naturale, etc) sau care prin ac]iunile lor au preintdmpinat
producerea de evenimente deosebit de grave, sau au dat dovadd de sacrificiu salv6nd vielile
concetdlenilor sau au contribuit la refacerea unor obiective de imporlanld deosebitd pentru
comund afectate de incendii. calamit[1i, etc;

h) foqtii definuli politici sau veteranii de rdzboi care prin activitatea lor ulterioar[ au

contribuit la crearea unei imagini pozitive a comunei in\ard qi in afara ldrii;
i) persoanele care, prin activitatea de cercetare gtiinlificd desfrquratd qi prin inven{iile

brevetate, au contribuit la crearea unor produse noi recunoscute pe plan nalional qi

internalional qi au fdcut cunoscutd comuna in lard qi strdindtate;
j) persoanele din domeniul educa{iei care au contribuit in mod constant la pregdtirea

elevilor care au oblinut premii la concursurile qcolare organizate la nivel nalional sau

internaJional;
k) persoanele din domeniul culturii qi artei care, prin crea{iile sau activitatea lor, au

contribuit in mod semnificativ la imbogSlirea patrimoniului spiritual al Comunei MA$LOC;
l) persoanele care au obfinut rezultate deosebite in activitatea sportivd - medaliate la

campionatele nalionale gi olimpice, europene qi mondiale, dupd caz;
m) alte persoane cu merite deosebite in domeniul economic, politic, juridic, social-

cultural, educalie, sdndtate, spofi, dezvoltare urbanisticd, apdrarea drepturilor qi libertalilor
cetdlenilor, cultelor, administralie publicS, proteclia mediului, etc.

Art.9. Nu pot primi titlul persoanele care se gdsesc in una din urmdtoarele situalii:
a) au fost condamnate prin hotdrAre judecdtoreascd definitivd pentru infracliuni

contra statului, crime impotriva umanitdlii precum qi alte infrac{iuni care lezeazd imaginea
titlului;

b) au dosare pe rolul instanlelor judec[toreqti, in cauze eare ar leza rmagi
propunerea de acordare a acestuia urmdnd s[ se facd dupd clarificarea situafiei ju



CAPITOLUL III.
PROCEDURA DE ACORDARE A TITLULUI DE ''CETAlnaN DE oNoARE'' AL

coMUNEr MA$LOC

Art.10. (1) Propunerile pentru acordarea titlului de "Cetdlean de Onoare" al Comunei
MA$LOC se redacteazd" in scris. se depun la Registrat_ufa Primdriei comunei MASLOC.
Propunerea va fi insolitd de urmdtoarele documeni.' .ufrifrlum vitae al persoanei piopuse
sau o notd de prezentare, expunerea de motive a ini{iatorului; copia actului de identitate sau
actul de deces al celui propus, dupd.caz;

(2) Compartimentul de resort intocmeqte referatul gi proiectul de hotdrdre qi le
inarnteazl, primarului. Propunerile pentru acordarea titlului de "Cetdlean de Onoare" al
Comunei MA$LOC se supun aproblrii Consiliului local al Comunei MA$LOC.

(3) Aprobarea acorddrii titlului se va face in Eedinta Consiliului local al Comunei
MA$LOC cu votul majoritdlii consilierilor locali in funclie.

(4) Inmdnarea titlului de "Cetdtean de Onoare" al Comunei MA$LOC se face in
cadrul festiv, fie in cadrul unei Eedinle a consiliului local fie la o manifestare culturaldpublicd
desfEEuratd pe raza comunei Maqloc de cdtre Primarul comunei MA$LOC, dupd urmdtoarea
procedurS:

a) Frimarul comunei prezintd Hotdrdrea Consiliului local ,de acordare a titlului;
ar[t6nd motivele care au stat la baza hotdrdrii de acordare a titlului; dupd care inmdneazd
diploma de "Cetdfean de onoare al Comunei MA$LOC" $i o plachetd realizatd, in acest scop
persoanei cdreia i s-a acordat titlul sau reprezentantului acesteia;

b) Cuvdntul persoanei cdreia i s-a acordat titlul sau al reprezentantului aeesteia;

CAPITOLUL IV.
txsrvruBl,E cARE ATESTA cALITATEA DE "cETATEAN DE oNoARE" AL

coMUNEr MA$LOC

Art.l1. insemnele care atestf, calitatea de "Cet[{ean de Onoare" al comunei MASLOC
sunt urmdtoarele:

a) Diploma de "Cet[{ean de Onoare" al comunei MA$LOC, care se inmdneazi
persoanei c[reia i s-a acordat titlul sau, dupd caz, reprezentantului acesteia gi care
este semnatd,' de Primarul qi Secretarul comunei MA$LOC qi aplicat sigiliul
Primarului comunei Ma;loc

b) Placheta realizatd, in acest scop, cu inscriplia "Cetdfean de Onoare" al comunei
MA$LOC

Art.lZ. Cheltuielile ocazionate de realizarea insemnelor care atestd calitatea de
"Cetdfean de Onoare" al comunei MA$LOC, precum qi cele ocazionate de ceremonia
inmAndrii titlului de "Cet5lean de Onoare" se suporl[ din bugetul local.

CAPITOLUi V.'
DREPTURILE CETATENILOR DE ONOARE AI COMUNEI MASLOC

Art.13. Cetalenii Rom6niei cdrora li s-a acordat titlul de "Cetdlean de Onoare"
benefrciazb. de urmltoarele drepturi :

a) inscrierea in CARTEA DE, ONOARE a comunei MA$LOC;

. .l b) conferirea insemnelor corespunzdtoare titlului de cet6{ean de onoare: diploma de
getdlean de onoare gi placheta realizatd, in acest scop.

,".c),;,participarea gratuitd la toate manifestdrile organizate gi

,i,ifi ptirrdriei comunei MA$LOC sau Consiliului local al
desfbgura
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care acestea au calitatea de coorganizator, sau la cele organtzate de instituliile
publice aflate in subordinea Consiliului local al comunei frAA$fOC;

d) dreptul de a lua cuvAntul la gedinlele Consiliului local al .o1;1ur.i MA$LSC, la
dezbater ea materialelor care privesc intreaga comunitate ;

Art.l4. Cetalenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei MASLOC in
comund, {ara gi strdindtate. :'t

CAPITOLUL VI.
RETRAGEREA TITLULUI DE ''CETATEAN DE ONOARE'' AL COMUNEI

NrA$LOC

Art.15. (l) Titlul de "Cetf,{ean de Onoare" se retrage in urm[toarele situafii:a) delindtorii acestuia au fost condamna{i prin hotdrdre judecdtoreascd definitivd
pentru infracliuni contra statului, crime impotriva umanitdlii precum qi pentru alte infracliuni
care lezeazd imaginea titlului;

b) in situalia in care de{indtorii titlului au produs prejudicii de imagine sau de alt5
naturf, comunei MA$LOC sau cetdlenilor acestuia.

(2) Procedura de retragere a titlului
acelor proceduri ca qi la atribuirea titlului. astfel:

se face motivat cu respectarea

a) este sesizat Consiliul local al comunei de cdtre persoanele care au propus acordarea
titlului sau de c[tre orice alte persoane care au cunoqtinld despre unul din motivele de
rctragere prevdzute la alin.(l), cu prezentarea dovezil or in cauzd,;

b) dezbaterea cazului se va face in cadrul comisiei de specialitate juridic6 a Consiliului
Local al comunei MA$LOC;

c) retragerea titlului se va face prin hotdrAre a Consiliului local, cu respectarea
procedurii de adoptare a hotdr6rilor acestuia;

d) la qedinla Consiliului local va fi invitat defindtorul titlului, iar dacd va ft prezent, i
se va acorda cuvAntul, la solicitarea sa, inaintea adotdrii hotarlrii de retragere a titlului;

e) in caz de neparticipare. hotdrArea urmeazd a i se comunica in termen d,e 15 zlle.

CAPITOLUL VII.
ISPOZITII FINALE

Art.16. Informaliile publice referitoare la Cetd{enii de Onoare vor fi publicate qi in
format electronic pe portalul Primdriei comunei MA$LOC, la rubrica special deschisf, ca
urmare a aprobdrii prezentului regulament.

Art.l7. Prezentul Regulament de acordare a titlul de "Cetdlean de Onoare" intrd in
vigoare la data aprobdrii, prin hotdrAre de cdtre Consiliului local al comunei MA$LOC, gi se
aduce la cunogtin!5 publicd.


