
 
 

 
 
 

P R O I E C T    DE   H O T Ă R Â R E 
NR. 28  DIN 11 aprilie  2022 

privind aprobarea Regulamentului privind conferirrea titlului de 
cetățean de onoare al comunei Pomârla 

 
 
Analizând temeiurile juridice, respective prevederile: 

a) art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. (4) 
şialin. (5) din Constituţia României, revizuită;  

b) art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art.129 alin.(13) Ordonanța de Urgență privind Codul 
administrativ nr. 57/2019; 

    respectând  prevederile  art. 7 din Legea nr 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică , republicată si prevederile 
art.136 din Ordonanța de Urgență  privind Codul administrativ nr.57/2019; 

luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în 

calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.59 din  11 aprilie 2022 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei, înregistrat sub nr. 60 din  11 aprilie   2022; 
văzând avizul comisii  de specialitate pentru agricultură, activitate 

economico-financiară, amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului 
și turism, servicii si comert, 
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În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență privind 
Codul administrativ nr. 57/2019; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMÂRLA, adoptă 
prezenta  hotărâre: 

 
 ART.1.-  Se aprobă Regulamentul privind conferirea titlului de 
cetățean de onoare al comunei Pomârla,conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

ART.2.- Prezenta hotărâre se comunică,  în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei Pomârla, Instituției Prefectului județul Botoșani şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afișarea la sediul primăriei  precum şi prin 
publicarea pe pagina de internet. 
  

INITIATOR  ,                             AVIZEAZĂ PT.LEGALITATE  , 
Primarul comunei,                      Secretarul general al comunei 

 ……………………………                …………………………….……………… 
Dumitru CHELARIU                    Corina CHELARIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NR  59  DIN  11 APRILIE  2022  

 

 

 
REFERAT DE APROBARE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de 
cetățean de onoare al comunei Pomârla 

 
 Titlul de cetățean de onoare reprezinta cea mai  înaltă distincție pe 
care o poate acorda un consiliu local , pentru recompensarea talentului sau 
serviciile deosebite ale unei persoane.  
 Acest titlu  poate fi oferit în semn de recunoștință și apreciere 
persoanelor fizice sau juridice , unor personalități ale vieții publice, politice, 
economice, sociale , culturale sau sportive care, care prin activitatea 
desfășurată au avut o contribuție semnificativă la dezvoltarea prestigiului 
comunei Pomârla, la nivel național și internațional, precum și persoanelor 
care aucontribuit la realizarea unor obiective de interes public .  
  Având în vedere aspectele precizate mai sus , propun spre analiză 
consiliului local , proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
privind  conferirea titlului de cetățean de onoare al comunei Pomârla. 
 
    PRIMARUL COMUNEI POMÂRLA , 
                                        Dumitru CHELARIU  
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NR  60 DIN 11 APRILIE  2022  

 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de 
cetățean de onoare al comunei Pomârla 

 
 Potrivit art.129 alin. (13) din Ordonanța de Urgență nr 57/2019  
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare : 
“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.” 
   Față de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.136 
alin.(1), art. 139 alin.(1), art.196 alin.(1), art.197 alin.(4) și art.198 din 
Ordonanța de Urgență nr 57/2019  privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, vă supunem spre analiză actul 
normativ privind aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de 
cetățean de onoare al comunei Pomârla. 
 
      Consilier superior,  
      Alina-Andreea ASOLTANEI  
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