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REFERAT DE APROBARE

A PROIECTULUI DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL

pentru: Regulamentul de acordare a titlului de "Cetitean de onoare al
Comunei Halchiu", respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiici alla Comunei

Halchiu"

Avand in vedere art. 129 alin.2, lit. b) si alin. 4) lit. a), ale art. 196 alin. 1, lit. a)
din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul Administrativ si Ordinul 2512021, supun
atentiei Consiliului Local dezbaterea si aprobarea Proiectului de hotarare
Regulamentul de acordare a titlului de itCetltean de onoare al Comunei
Halchiu". respectiv a "Certificatului de Fiu/Iiici alla Comunei Halchiu".

INITIATORI,
Consilier local FDGR - Levente
Consilier local FDGR

Boloni

- Ilie Duchin
Consilier local FDGR - Atila Buraga
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JUDETUL BRASOV
COMTJNA HALCHIU

CONSILIERII FDGR HALCHIU

PROIECT DE HOTARARE
privind Resulamentul de acordare a titlului de "Cetitean de onoare al
Comunei Halchiu". respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiici alla Comunei
Halchiu"
Grupul consilierilor locali ai FDGR, Levente B<tl<rni, Ilie Duchin 9i Atila
Buraga, in conformitate cu art 136 alin 1, art 135 alin. 3 (orice alte probleme de
interes local), art. 135 alin. 8 din OUG 5712019 si Ordinul 2512021, am iniliat
prezentul proiect de hotlrdre. Consideram ca acest proiect este urgent si necesar,
pentru a evidentia si a rasplati, prin conferirea Titlului contributia cetatenilor din
Comuna Halchiu care s-au remarcat prin rezultate deosebite in plan local, judetean,
national sau intemational. Conferirea Certificatului, tinerilor comunei Halchiu,
arata ca acestia au devenit cetateni majori, responsabili, pregatiti sa contribuie la
dezvoltarea comunitatii Comunei Halchiu.

Consiliul Local al comunei Hdlchiu

norAnAgrr:
Art.

1. Se aprobi propunerile cuprinse in anexa I, care face parte integranta din
prezenta.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se imputemicegte
Primarul comunei Hdlchiu.

,

Anexa

I

Regulamentul de acordare a titlului de "Cetltean de onoare al Comunei Halchiu,',
respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiice alla Comunei Halchiu"

Art. 1. Titlul de "Cetifean de onoare al Comunei Halchiu ", denumitin continuare Titlu reprezinti
cea maiinalt5 distincfie acordate de citre Consiliul Local al Comunei Halchiu .

Art. 2. Certificatul de "Fiu/fiici alla Comunei Halchiu", denumit in continuare Certificat
reprezintS distinclia acordatS de cltre Consiliul Local al Comunei Halchiu persoanelor
nescute in comuna Halchiu, la implinirea virstei de 18 ani.

Art.3. Titlul 9i Certificatul se pot acorda la initiativa:
a) primarului;
b) consilierilor locali;

numir de cel pulin 5% din numirul total al locuitorilor cu drept de vot inscrigi in
Registrul electoral cu domiciliul sau regedinta in unitatea ad m in istrativ-teritorialS

c) unui

respectivi.

Art.4. Acordarea Titlului gi a certificatului nu este condilionati de cet6fenie, nalionalitate,
virsti, domiciliu. sex, religie, apartenente politice.

Art. 5. Titlul 9i Certificatul au urmitoarele caracteristici:
a) sunt personale;

bl sunt netra

nsm

isibile;

c) reprezinti un drept altitularului;

d) au valabilitate nedeterminati.

Art.6. Sunt indreptitite si fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau
personalit5|i care se gisesc in una din urmitoarele situalii:

a) personalitili cu recunoattere localS, nalionali sau internationalS care 5i-au pus
amprenta asupra dezvolterii Comunei Halchiu gi a imaginii acestuia;
b) personalitSli care, prin realizirile lor deosebite, au
Halchiu, in tarA 9i striinetate;

ficut cunoscut numele

Comunei

c) persoane care, prin actiunile lor, au preint6mpinat producerea de evenimente deosebit
de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat vielile concetitenilor lor, in Comuna Halchiu;

d) persoane care, prin actiunile lor dezinteresate (donafii, actiuni umanitare etc.), au
produs o imbunit5lire simtitoare a condiliilor de viafi a locuitorilor Comunei Halchiu;
e) fogti delinuli politici sau veterani de rizboi care prin activitatea lor
aport la realizarea unei imagini pozitive a Comunei Halchiu in lume;

ulterioari au un

f) sportivi din Comuna Halchiu, care au obtinut rezultate deosebite in competilii sportive
internaIionale;
g) alte situalii stabilite

prin regulamentul de organizare gi funclionare al consiliului

judetean/local, dupi caz.

Att,7. Nu pot deline Titlul persoanele care se gSsesc ?n una din urmitoarele situalii:
a) condamnate prin hoti16re judecdtoreasci
crime impotriva umanitilii, fapte penale;

definitivi pentru infracfiuni contra statului,

b) care au dosare pe rol, in cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face
dup5 clarificarea situaliei juridice.

Art. 8. (1) Persoanele prev;zute la art. 3 soliciti acordarea Titlului sau a Certificatului prin
depunerea unui dosar la unitatea ad ministrativ-teritorialS respectivi.
(2) Dosarul

previzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel pulin

urmitoarele inscrisuri:
a) actul de identitate (copie vizati in conformitate cu originalul);

b) curriculum vitae (in original);
c)

certificat de cazier judiciar (in original);

d) actul de deces al celui propus, dupi caz (copie vizati in conformitate cu originalul).

(3) Dosarul prevdzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel putin
urmitoarele inscrisuri:

a) actul de identitate (copie vizatd in conformitate cu originalul);

b) curriculum vitae (in original).

(4) Persoanele previzute la art. 3, dupi inregistrarea dosarului, depun la secretarul
general al unitilii ad ministrativ-teritoria le proiectul de hoti16re de consiliu insolit de
referatul de aprobare pi dosarul prevlzut la alin. (2) sau 13l.
(5) Proiectul de hoti16re previzut la alin. (4) este inscris pe ordinea de zi a gedinlelor
consiliului daci sunt indeplinite prevederile art. 135 alin. (8) din Ordonanla de urgenli a
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile gi completirile
ulterioare.
(6) Proiectul de
extraordina r5.

hotir6re previzut la alin. (4) este dezbetut in 5edinti ordinari

sau

(7) HotirArea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, dupi caz, se adopti cu
majoritatea absoluti a consilierilor Consiliului Local Halchiu, dupi caz.
(8) Propunerile respinse nu pot

fi

reintroduse in dezbatere pe perioada mandatului in

curs.

(9) Decernarea Titlului se face de citre primarul Comunei Halchiu,
ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local Halchiu.

in cadrul gedintelor

(10) Acordarea Certificatului se face de cdtre primarul comunei Halchiu
festivitili care se organizeaz5 de citre primar.

in cadrul unei

Art.9. inm6narea Titlului se realizeazi dupd cum urmeazi:
a) pregedintele de pedin[i anunle festivitatea ce urmeaze

si

se desfigoare;

b) pregedintele Consiliului Localal Comunei Halchiu prezinti referatul de aprobare care a
stat la baza propunerii Hotir6rii Consiliului Local nr.. . .. . . . . . .,;
l Se va completa cu numerul hoti16rii Consiliului Local prin care s-a adoptat acordarea

Titlului.

c) primarul

Comunei Halchiu inmAneazi diploma de "Cet5|ean de onoare al Comunei
Halchiu" persoanei laureate sau persoanei care o reprezinti;

d) ia cuvAntul persoana laureati sau reprezentantul acesteia;
e) pot si ia cuvantul 9i alte persoane prezente care doresc
laureatului;

si sublinieze pe scurt meritele

f) laureatulsau, dupi caz, persoana careil reprezinta este invitat/a si scrie cAteva r6nduri
in Cartea de onoare a Comunei Halchiu.

Art. 10. -

De[initorii in viafi ai Titlului dobAndesc urmitoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a lua cuvdntulin gedinfele Consiliului Local al Comunei Halchiu la dezbaterea
materialelor care privesc intreaga comunitate;

b) dreptul de a participa la toate manifestirile desfSgurate sub patronajul Consiliului Local
al Comunei Halchiu sau in care acesta este coorganizator;
c) dreptul de a
Halchiu;

cilitori gratuit

pe toate mijloacele de transport in comun din Comuna

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestirile cu ltura l-sportive organizate de
instituliile aflate in subordinea consiliului judelean/local;
e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare ti functionare alConsiliului Local
al Comunei Halchiu.

Art. 11. Drepturile previzute la art. 6 inceteazi in urmitoarele situalii:
a) decesul titularului;

b) retragerea Titlului.

Art. 12. Titlul se retrage in urmitoarele situalii:
a) atunci cAnd ulterior decernirii apar incom patibilit5|ile previzute la

art.7 lit. a);

b) atunci cSnd persoana laureati produce prejudicii de imagine sau de
Comunei Halchiu, locuitorilor sii sau firii.

alti naturl

Art. 13. Retragerea Titlului se face de cltre Consiliul Local al Comunei Halchiu, dupi urmdtoarea
metodologie:
a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Halchiu de
3;

citre persoanele mentionate la art.

b) dezbaterea cazului se va face in cadrul comisiilor Consiliului Local Halchiu;
c) retragerea Titlului se va face prin hotirAre a Consiliului Local Halchiu, adoptati cu
majoritate absolutS, cu aplicarea prevederilor art.8 pentru dezbaterea candidaturii;

d) la gedinla consiliului va fi invitat definitorulTitlului, iar daci va fi prezent ise va acorda
cuv6 ntu l, la solicitarea sa.

Art. 14. Cetelenii de onoare au datoria de a promova imaginea Comunei Halchiu.

Art. 15. Fiecare CetS|ean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicati o pl5cutS cu numele
acestuia.

Art. 16. lnformaliile publice referitoare la "cetitenii de onoare" vor fi publicate 5i in format
electronic pe pagina de internet a unitilii ad m inistrativ-teritoria le respective.
Art, 17. Legitimarea cetilenilor de onoare sa va face in baza unui inscris denumit brevet, semnat
de cStre primarul Comunei Halchiu.

Jude[u] BraSov

Colg;ra.Htrlchiu

ur.iJ odr

din
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RAPORT DE SPECIALITATE

Privind Proiectul de Hotirdre: Regulamentul de acordare a titlului de "Cetitean de onoare al
Comunei Hilchiu" respectiv a "Certificatului de Fiu/FiicI alla Comunei Hilchiu".
Prin referatul de aprobare nr. 2228117 .03.2021, ca instrument de prezentare qi motivare,
H[lchiu, compus din:
B6lcini Levente, Duchin Ilie gi Buraga Atila, propune aprobarea unui proiect de hotirdre cu
privire la aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "CetlJean de onoare al
Comunei Hilchiu" respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiic[ al/a Comunei Hilchiu".
Cetltean de onoare este un titlu onorific acordat de autoritetile unei localitili unei
persoane a c[rei activitate sau existenll este legatl in mod deosebit de viala localitSlii sau pentru
talentul gi serviciile deosebite aduse de aceastd localitatii.
Titlul de "CetItean de onoare al comunei Hilchiu" reprezintd o distinclie onorificd qi pe
cale de consecin{i nu presupune acordarea de drepturi materiale, acesta incunundnd o
recunoa$tere a unei cariere de excelen!6, a unor fapte, acte gi performante notabile.
Titlul de,,Cetelean de onoare al Comunei Hdlchiu", reprezintd cea mai inalt[ distinclie
acordati de cdtre Consiliul Local al Comunei Hdlchiu.
Certificatul de ,,Fiu/fiici alla Comunei H[lchiu ",reprezintl distinc[ia acordati de cltre
Consiliul Local al Comunei HSlchiu persoanelor niscute in Comuna Hdlchiu, la implinirea
semnat de iniliator Grupul FDGR al consilierilor locali ai Consiliului Local

virsteidel8ani.
Atat Titlul cdt qi Certificatul se pot acorda la iniliativa: primarului; consilierilor locali;
sau unui numir de cel pulin 5% din numirul total al locuitorilor cu drept de vot inscrigi in
Regisrrul electoral cu domiciliul sau reEedinla in unitatea admin istrativ-teritoriali respectiva.
in conformitate cu:
- art. 136 alin. l, alin. 3 lit a), alin.8 alin b) din OUG nr. 5712019 privind Codul
Administrativ, cu modificirile ;i completirile ulterioare;
- art. 135 - "Ordinea de zi" din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile qi completarile ulterioare:
- art. 129 alin (l) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ qi alin. (2), cu
modifi carile qi completarile ulterioare.
- att. 129 alin. (13) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu
modificirile gi completirile ulterioare, "Consiliul local poate conferi persoanelor fizice
romdne sau striine cu merite deosebite titlul de cetitean de onoare al comunei, oragului sau
municipiului, in baza unui requlament propriu. Prin acest regulament se stabilesc $i conditiile
retragerii titlului conferit".
- art. 104 din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ Statutul unitelii
administrativ-teritoriale (1) Consiliul local, aprobd statutul unitelii administrativ{eritoriale prin
hotdrdre care se poate modifica gi completa, in funcJie de modificdrile apdrute la nivelul
elementelor specifice ale acestora. Acesta cuprinde date gi elemente specihce prin care unitatea
administrativ-teritoriald se distinge in raport cu alte unit5(i similare, precum gi prevederi
privitoare Ia :

- lit. e) criteriile potrivit clrora se poate conferi qi retrage persoanelor fizice
romane sau striine calitatea de cetltean de onoare pentru unitatea administrativ-

teritoriali respectivd;
- lit. p) procedura privind acordarea titlului qi certificatului de fiu/fiici alla
comunei, oraqului, municipiului sau judefului ori cea privind acordarea titlului de
cetltean de onoare.
Anexa 7 la Statut - Procedura orivind acordarea titlului de ..Cetitean de onoare al
Judetului/Municipiului/Orasului/Comunei". respectiv a ..Certificatului de Fiu/FiicI alla
Judetului/Municipiului/Orasului/Comunei "din ORDINUL nr.25 din 14 ianuarie 2021
pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitilii administrativ-teritoriale, precum qi a
modelului orientativ al regulamentului de organizare gi func{ionare a consiliului local.
Av6nd in vedere ci proiectul de hotirire reprezintl o copie dupi ORDINUL nr.25
l4
ianuarie
din
2021. care prevede structura standard a Regulamentului privind acordarea
titlului de,,Cet5[ean de onoare al Comunei", respectiv a ,,Certificatului de Fiu/Fiici al/a
Comunei", acesta este neadaptat qi nepersonalizat pentru Comuna HIlchiu.
Lu6nd in considerare cele prezentate, in vederea eleborlrii actelor normative, propun si
se decidd in consecin{[ asupra propiectului cu privire la " Regulamentul de acordare a titlului
de "Cetltean de onoare al Comunei Hllchiu" respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiici alla
Comunei Hilchiu"".
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