
 
  ANEXA LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR 28 DIN  11 APRILIE 2022  

 

R E G U L A M E N T U L 
privind conferirea Titlului de  

„CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI POMÂRLA ” 
  

           
CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. - Titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI  POMÂRLA ”, denumit în 
continuare Titlul, reprezintă cea mai înaltă distincţie civică conferită de către Consiliul Local al 
Comunei  Pomârla , în calitatea acestuia de autoritate deliberativă, la inițiativa primarului comunei 
Pomârla , în calitatea acestuia de autoritate executivă. 

 
Art. 2. -  Acordarea Titlului nu este condiţionată de: 
a) cetăţenie; 
b) naţionalitate; 
c) vârstă; 
d) domiciliu; 
e) sex; 
f) religie; 
g) apartenenţă politică. 
 
Art. 3. -  Titlul se acordă, după caz: 
a) în timpul vieţii; 
b) post-mortem. 
 
Art. 4. -  (1)Titlul are următoarele caracteristici: 
a) este personal; 
b) este netransmisibil; 
c) are caracter evocator permanent; această caracteristică încetează numai în cazul 

retragerii Titlului, în condițiile prezentului regulament.  
(2) Simbolurile  corespunzătoare  Titlului, sunt:  
a) diploma ; 
b) placheta. 

CAPITOLUL II 
CATEGORIILE DE PERSOANE CĂRORA LE POT FI CONFERITE TITLUL  

 
Art. 5. - Titlul poate fi conferit următoarelor persoane: 
a) cetăţenilor născuţi sau domiciliaţi în comuna Pomârla , după caz,   care au contribuit în 

mod deosebit la dezvoltarea comunei sau care au dobândit o recunoaştere notorie a activităţii lor, 
pe plan local, judeţean, naţional sau internaţional contribuind la promovarea imaginii comunei 
Pomârla; 

b) personalităţilor consacrate ale vieţii publice, cultural-artistice, ştiinţifice, economice, 
sociale, religioase şi sportive, care au dovedit ori dovedesc, după caz, un interes constant şi au 
contribuit sau contribuie în mod vizibil la dezvoltarea comunei Pomârla , au  făcut cunoscut 
numele comunei în ţară şi/sau în străinătate sau ale căror legături constante cu comuna constituie 
o onoare pentru autoritățile administrației publice locale; 

c) persoanelor care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit 
de grave sau, prin sacrificiul suprem, au salvat vieţile sau bunurile concetăţenilor lor; 
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d) persoanelor care, prin acţiunile lor dezinteresate, cum ar fi: donaţii, acţiuni umanitare, 
etc., au produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei Pomârla  ori 
a unor familii cu copii orfani; 

e) foştilor deţinuţi politici sau veteranilor de război, după caz, care prin activitatea lor 
ulterioară au contribuit la imaginea pozitivă a comunei Pomârla ,  în ţară şi/sau în străinătate; 

f) sportivilor care au obţinut rezultate deosebite în competiţiile sportive 
naţionale/internaţionale. 

 
CAPITOLUL  III 

INCOMPATIBILITĂŢI  
 

Art. 6. - Titlul nu poate fi conferit persoanei care este condamnată, prin hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă, la o pedeapsă privativă de libertate, în cauze în care parte 
este comuna Pomârla  sau autoritățile administrației publice locale ale acesteia. 
 

CAPITOLUL IV 
 CONFERIREA, ÎNMÂNAREA ŞI ÎNREGISTRAREA TITLULUI  

 
Art. 7. - (1) Proiectul hotărârii privind conferirea Titlului se dezbate în plenul Consiliului Local, 

în şedinţă ordinară sau extraordinară, după caz, și se adoptă prin votul deschis al majorității 
consilierilor locali prezenți.  

(2) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere şi nu pot fi reanalizate decât o 
singură dată, după trecerea unui termen de doi ani de la respingere și sub condiţia menţinerii sau 
a îmbogăţirii motivelor care au stat la baza formulării propunerii iniţiale. 

(3) Propunerea privind conferirea  Titlului aceleiaşi persoane nu poate fi supusă dezbaterii 
Consiliului Local, decât de maximum două ori pe durata aceluiaşi mandat. 

Art. 8. - (1) Înmânarea Titlului se face după cum urmează:; 
a) primarul comunei prezintă motivele care au stat la baza hotărârii; 
b) primarul comunei înmânează Titlul persoanei căreia i-a fost conferit sau unui membru al 

familiei acesteia, într-un cadru festiv ; 
c) în cazul conferirii post-mortem a Titlului, acesta se înmânează unui membru al familiei 

sau, după caz, instituţiei, fundaţiei, asociaţiei, etc. care poartă numele respectivei personalităţi. 
(2) Pot lua cuvântul şi alte persoane prezente care doresc sa sublinieze pe scurt meritele 

beneficiarului Titlului. 
(3)  În cazul în care este prezent, se dă cuvântul persoanei căreia i s-a conferit Titlul sau 

reprezentantului acesteia.. 
(5) Primarul comunei, în situația în care nu poate fi prezent la ceremonia de înmânare a 

Titlului, poate delega atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) către: 
a) viceprimarul comunei; 
b) secretarului general al comunei; 
c) o persoană cu atribuții de conducere din aparatul de specialitate al primarului comunei. 

 
CAPITOLUL V 

DREPTURILE DOBÂNDITE DE DEŢINĂTORII TITLULUI 
 

Art. 9. - Deţinătorii Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 
a) dreptul de a participa la orice ședinţă a Consiliului Local, inclusiv la cele la care autoritatea 

deliberativă hotărăște ca ședințele să se desfășoare cu ușile închise, fără o invitație prealabilă 
din partea primarului comunei; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub autoritatea Consiliului Local 
ori a primarului comunei sau în care aceste autorităţi sunt  co-organizatoare; 

c) atribuirea numelui său ca denumire a unei entități publice de interes local și pentru care 
Consiliului Local îi revine această atribuție, potrivit legii. 



3 
 

 
Art. 10. - (1) Drepturile prevăzute la art. 9 lit. a) și b) încetează în următoarele situaţii: 
a) decesul titularului; 
b) retragerea titlului. 
(2) Dreptul prevăzut la art.9  lit. c) încetează în cazul retragerii titlului. 

 
CAPITOLUL  VI 

RETRAGEREA TITLULUI 
 

          Art. 11. - (1) Persoanei beneficiare a Titlului care se află în situația prevăzută la art. 6, prin 
hotărâre a Consiliului local, la inițiativa primarului, i se retrage Titlul conferit. 

(2) Deținătorul Titlului care intră sub incidența alin. (1) este invitat la şedinţa Consiliului Local, 
iar dacă este prezent, i se acordă cuvântul, la solicitarea sa. 

(3) În caz de neparticipare, hotărârea Consiliului local privind retragerea Titlului se transmite 
persoanei respective în aceeași zi în care se comunică oficial către prefectul județului Botoșani. 

Art. 12. - Pe durata dintre data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii prevăzute la art. 
6  se suspendă exerciţiul drepturilor prevăzute la art. 9.  
 

 
 

CAPITOLUL  VII 
ÎNDATORIRILE  CETĂŢENILOR DE ONOARE 

 
Art. 13. - (1) Cetăţenii de onoare ai comunei  Pomârla  au următoarele îndatoriri: 
a) să promoveze imaginea comunei Pomârla ; 

 
CAPITOLUL VIII 

DISPOZIŢII FINALE 
         

      Art.14.- La nivelul Primăriei Comunei Pomârla  se va înființa un Registru special de evidență 

a conferirii titlurilor de ”Cetățean de Onoare”. 

      Art.15.- Dreptul de a dobândi titlul de "Cetățean de Onoare" nu este limitat şi este deschis 

oricărui cetățean ale căror fapte sunt compatibile cu prevederile prezentului regulament.  

 INITIATOR  ,                             AVIZEAZĂ PT.LEGALITATE  , 

Primarul comunei,                      Secretarul general al comunei 
 ……………………………                …………………………….……………… 

Dumitru CHELARIU                    Corina CHELARIU 
 

 
 
 
 


