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JUDETTJT- GORJ

COMUNI\ TURCINE$TI

-CONSILIIJL LOCAL-

HOT'
privind aprobarea Regulamentului pentru

al comune

Consiliul local al comunei Turcineqti, judelul

AvAnd in vedere prevederile:
- art.10 (criterii pentru conferirea titlului de < C
Ordonanta Guvernului nr.5312002 privind aprobare

- art.38 al.(8) din legeanr.2I5l200l, privind admi
completdri:
-art.27 din Anexa la H.C.L. nr.40125.08.20I4 pri
jude.tul Gorj.

-proiectul cle hofdr6re;

-expunerea de motive a primarului;

-raportul dt: specialitate;

-rapoartele comisiilor de specialitate;

in temeiul art.45, al.l din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd
modifi cdri gi completdri,

republi

HOTARA$TE:
Art.l.Aprobd Regulamentul pentru acordarea titlului de < Cetatean de onoare < al comunei
conform anexei nr.1, care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art.2. Secretaml comunei Turcinegti va comunica prezenta hotdr6re primarului comunei, Insti
Prefectului- Jude{ul Gorj gi persoanelor interesate"

Prezenta hotdrAre a fost adoptatd in inja
ordinard a consiliului local din d
31"08.2015, cu un numdr de 10

de

pentru, exprimate din nr, total
consilieri prezenli la gedin![ gi din

e10

de 11 consilieri in fu

Nr.40

Data: 31.08.2015
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Anexa nr,1 la H.C.L. nr.40/31.08.2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea tjitlului
"Cet6{ean de onoare >> al comunei Turcinegti

RTcUT,.q,NIENTUL PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE

'6ClETAtnAN DE oNoAREtt
AL COMUNEI TURCINESTI

Titltul de "Cetatean de onoare" al comunei Turcinepti reprezint[ cea mai inalti rlistin
civica acordata de Consiliul local al comunei Turcinesti.

Capitolul l[ Generalitati

Art. 1. Titlul se acorda, dupacaz, din irritiativa:
a) primarului,
b) consilieli lor local i,
c) persoanelor juridice care desfasoara activitate in domeniul/domeniile in care s-a afirmat cel

propus;
d) unui numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a comunei Turcinegti, pe baza unui
tabel semnat de catre acestia, care va stalabaza unui proiect de hotarare promovat de un consilier,
sau un grup de consilieri locali.
Art.2. Acordarea titlului nu este conditionata de:

a) cetatenio;
b) nationalitate;
c) varsta;
d) domiciliu;
e) sex;
f.lreligie;
g) apartenenta politica;
Art. 3. Titl.ul se acorda dupa caz:

a) in timpul vietii celui rn cauza;

b) post-mofiem;
Art. 4. Titlul are urmatoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este nefi'ansmisibil;
c) este un <lrept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminata;

Capitolul II Categorii de personalitalti indreptatite la primirea titlului

Art. 5. Sunt indreptatite sa fie propuse pentru acordarea titlului, categoriile de

gasesc in uLna din situatiile urmatoare:
a) personalitati cu recunoastere nationala sau universala care si-au adus contributii la dezvoltarea

comunei Turcinegti si a imaginii acestuia;
b) personalitati care, prrn realizarile lor deosebite, au facut cunoscut numele comunei Turcinegti i
si strainatate;
c) persoane care, prin actiunile lor, au preintampinat producerea de evenimente deosebit de ,grave,

tata



prin sacrificiul suprem au salvat vietile concetatenilor lor, in comuna Turcinegti;
d) persoane carer, prin actiunile lor dezinteresate (donatii, actiuni umanitare etc.), au produs <r

imbunatatire sirntitoare a conditiilor de viata a locuitorilor comunei Turcinegti;
e) unor fosti detinuti politici, sau veterani de razboi care prin activitatea lor ulterioara au contribuit
imaginea pozitiva a comunei Turcinegti in lume;
f) unor sportivi din comuna Turcine$ti, care au obtinut rezultate deosebite in competitii spc
internationale.

Cap. III Incompatibilitati

Art. 6. Nu pot primi titlul persoanele care se gasesc in una din urmatoarele situatii:
a) condamnate prin hotarare judecatoresca definitiva, pentru infractiuni contra statului, crimrl
impotriva umanitatii, fapte penale;
b) care au rlosare pe rol, rn cavze care ar leza imaginea titlului, propunerea se va face dupa
clarifi carezL situatiei j uridice.
Art, 7 . Persoanele care se gasesc in unar din situatiile prevazute la art. 6, dupa caz:
a) nu pot obtine titlul;
b) pierd titlul obtinut.

Cap. IV Procedura acordarii, inmanarii si inr

Art. 8. Procedura dezbaterii candidaturilor este u
(1)" Docurnentele cu propunerile se inregistr
Turcinegti;
(2). Docunrentele vor cuprinde cel putin urmato
a) actul de identitate (xerocopie vizata in confor
b) expunerea de motive a initiatorului, in original
c) actul de deces al celui propus, dupacaz (copie
(3). Propunerile se dezbat in plenul Consiliului

extraordinara;
(4). Acordarea titlului se va face in plernului Con

(5). Propunerile respinse nu pot fi reintroduse in
(6). Decernarea titlului se face de catre primarul
Art. 9. Metodologia inmanarii titlului este urmat
a) PresedirLtele de sedinta anunta festivitatea ce u
b) Primarul cornunei Turcinegti prezinta motivel
c) Primarul cornunei Turcinegti inmaneaza diploma oe *uetatean de onoare" al comunel lurcl
realizata in acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o reptezinta;
d) Pot lua ouvantul si alte persoane prezente care doresc sa sublinieze pe scurt meritele laureatului;
e) Cuvantul persoanei laureate sau al reprezentantului acesteia;

la

rtive

unel

sau

eqti,

Capitolul V Drepturi dobandite de dr:tinatorii titlului

Art. 11. Drltinal.orii titlului dobandesc urrmatoarele drepturi specifice:
a)dreptul ,Je a lua cuvantul la sedintele Consiliului local al comunei Turcinegti, la
materialelo r car e privesc intreaga comunitate ;

b)dreptul cle a participa la toate manifestarile desfasurate sub patronajul Consiliului Local
Turcinegti, sau in care acesta este co-organizatoy
c) dreptul <ie a participa gratuit la toate manifestarile cultural-sportive organizate de institutiile afl



in subordinea Consiliului local al comuhei Turcineqti;
d)dreptul in acordarea unor drepturi cetdJenegti;
Lrt. 12. D repturile pr ev azute la art I 7 lnceteaza in urmatoarele situati i
a) decesul titularului;
b) retragerea titlului.

Cap. VI R.etragerea titlului

resele comunei.

Art. 13. Titlul se retrage in urmatoarelQ situatii:
a) atunci cand, ulterior decemarii, apar incompatibilitatile prevazute
b) atunci c,and persoana laureata prodqce prejudicii de imagine sau
locuitorilor sai sau tariil
c) atunci oind incalcd legile ![rii;

resele comunei.
Consiliul local al comunei Turcinegti, dupa

a) este sesizat Consiliul local al comunei Turcineqti de catre persoanele mentionate la afi.. I;

Ia art. 6:

de alta natura comunei Turci

d) atunci cdnd rnanifestd o comportare nedemnd de acest titlu sdvArgind acte reprobabile care ddu

b) dezbaterea cazului se va face in cadrlrl comisiilor Consiliului local;
c) retragerr:a titlului se va face prin hot4rare a Consiliului local.
d) la sedinta Consiliului local, va fi invitat detinatorul titlului, iar daca va fr prezent,
acordacuviintul. la solicitarea sa:

e) in caz de neparticipare, hotararea urrheaza a i se comunica in termen de 15 zile.

Cap. VII l.ndatoriri ale cetatenilor dq onoare :

Art. L5. Crotaterrii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Turcineqti;

a) este sesizat Consiliul local al comunei

Cap. VIII Dispozitii finale

Consiliul local al comunei Turcinegti, dupa u

Cetatenii de Onoare vor fi publicate si

Turcinegti, la rubrica special deschisa
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Art. 16. lrrformatiile
pe pagina de e-mail
regulamenl.

publice referitoarp la
a Primariei comdnei

1n

va

format
urmare a

SEC AR,

1C

ui
n

t,t4.


