
ROMANIA
PRTMARTA coMUNEI BRoscAurr

JUDETUL BOTO$ANI
Sat Brosciu(i, comuna Brosclu{i, tel./fax 0231.621621

e-mail: primariabroscautWot il.
Consiliul Local

PROIECT DE HOTANANE
nr. 216 din 17.10.2022

privind aprobarea Regulamentului privind conferirrea titlului de cetdlean de onoare al comunei
BroscduIi

AnalizAnd temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) gialin. (2) giart. 138 alin. (4) Eialln. (5) din Constitutia
Rom6niei, revizuitd;
b) art. 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificatd prin Legea nr.199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 28712009, republicat, cu
modificirile gi completirile ulterioare;
d) art.129 alin.(13) Ordonanla de Urgenli privind Codul administrativ nr. 5712019;
e)Legea nr.24t2000 privind normele de tehnicd legislativi pentru elaborarea actelor
normative, repu blicati,cu mod ificdrile gi com pletdrile u lterioare ;

Respectiind prevederile art. 7 din Legea nr 5212003 privind transparenla decizionald in
administralia publici , republicatd si prevederile art.136 din Ordonanfa de Urgenld privind
Codul administrativ nr.571201 9;
Iudnd act de:
a) referatul de aprobare prezentat de citre primarul comunei, in calitatea sa de iniliator,
inregistrat sub nr.214 din 17.10.2022;
b) raportul cornpartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei, lnregistrat sub nr. 215 din 17 .10.2022;
c)avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din
cadrul Consiliului local al comunei Brosciufi;
in temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanfa de Urgenld privind Codul administrativ nr.

57t2019;

PROPUNE:

ART.I.- Se aprobi Regulamentul privind conferirea titlului de cetSfean de onoare al
comunei Broscduli,conform anexei care face parte integranti din prezenta hotirAre.

ART.2.- Prezenta hotirire se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, in termenul previzut de lege, primarului comunei Brosc5uli, lnstitufiei
Prefectuluijude[ul Botogani gi se aduce la cunogtinti publici prin afigarea la sediul primdriei
precum gi prin publicarea pe pagina de internet.

INITIATOR ,

Primarul comunei,
Aurel-Costel AG HEORGH ITOAEI

AV IZEAZA PT. LEGAL]TATE,
Secretarul general al comunei

Gabriela PREPELITA



ANEXA r-A pRoIEcruL DE HorAnAne NR.216 DIN 17.10.2022

REGULAMENTUL
_ privind conferirea Titlului de

,,cETATEAN bE oNoARE AL coMUNEt BRoscAuTI "

GAPITOLUL I

DrsPozrTil GENERALE

Art. 1. - Tiflul de,,CETAJEAN DE ONOARE AL COMUNEI BroscSuli ", denumit in
continuare Titlul, reprezintd cea mai inaltd distinctie civicd conferitd de citre Consiliul Local al
Comunei Brosciuli , Tn calitatea acestuia de autoritate deliberativi, la iniliativa primarului
comunei Brosciufi , in calitatea acestuia de autoritate executivd.

Afi.2. - Acordarea Titlului nu este conditionatd de:
a) cetdlenie;
b) nationalitate;
c) v6rsti;
d) domiciliu;
e) sex;
f1 religie;
g) apartenen!5 politic5.

Art. 3. - Titlul se acordd, dupd caz:
a) in timpul vie[ii;
b) post-mortem.

Art. 4. - (1)Titlul are urmitoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este netransmisibil;
c) are caracter evocator permanent; aceasti caracteristici inceteazd numai Tn cazul

retragerii Titlului, in condi[iile prezentului regulament.
(2) Simbolurile corespunzdtoare Titlului, sunt:
a) diploma ;

b) placheta.
CAPITOLUL II

CATEGoRIILE DE PERSOANE CARORA LE POT FI GONFERITE TITLUL

Art. 5. - Titlul poate fi conferit urmdtoarelor persoane:
a) cetitenilor ndsculi sau domiciliali in comuna Broscdufi , dupi caz, care au contribuit in

mod deosebit la dezvoltaiea comuneisau care au dob6ndit o recunoagtere notorie a activitilii lor,

pe plan local, judelean, nalional sau internalional contribuind la promovarea imaginii comunei
Broscduli;

b) personalitSlitor consacrate ale vielii publice, cultural-artistice, gtiintifice, economice,
sociale, religioase $i sportive, care au dovedit ori dovedesc, dupi caz, un interes constant 9i au

contribuit siu contiibuie Tn mod vizibil la dezvoltarea comunei Broscduli , au fdcut cunoscut

numele comuneiTn lari gi/sau in striindtate sau ale ciror legdturiconstante cu comuna constituie

o onoare pentru autoritifile administra[iei publice locale;
c) persoanelor care, prin acliunile lor, au preintAmpinat producerea de evenimente deosebit

de grave sau, prin sacrificiul suprem, au salvat vielile sau bunurile concetdtenilor lor;



d) persoanelor care, prin acliunile lor dezinteresate, cum ar fi: donafii, actiuni umanitare,
etc., au produs o imbunitdlire simfitoare a conditiilor de viatd d'locuitorilor comunei Brosciufi ori
a unor familii cu copii orfani;

e) fogtilor detinuti politici sau veteranilor de rizboi, dupi caz, care prin activitatea lor

ulterioarl au contribuit la imaginea pozitivl a comunei Brosciuli , in tari gi/sau Tn strdinitate;
f) sportivilor care au oblinut rezultate deosebite in competitiile sportive

nationale/i nternationale.

CAPITOLUL III
rNcoMPATrBrL|TATr

Art. 6. - Titlul nu poate fi conferit persoanei care este condamnat5, prin hotirAre
judecdtoreasci definitivd gi irevocabili, la o pedeapsi privativi de libertate, in cauze in care parte
este comuna Broscduli sau autoritdfile administraliei publice ]ocale ale acesteia.

CAPITOLUL IV
CON FERI REA, Ii.IIIIIANNNEA 9I iru NEC ISTRAREA TITLU LU I

Art. 7. - (1) Proiectul hotir6rii privind conferirea Titlului se dezbate in plenul Consiliului Local,
in gedin!6 ordinari sau extraordinarS, dupi caz, gi se adopti prin votul deschis al majoritilii
consilierilor locali prezenli.

(2) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse in dezbatere gi nu pot fi reanalizate decdt o
singurd dati, dupd trecerea unuitermen de doi ani de la respingere gi sub condifia mentinerii sau
a imbogitirii motivelor care au stat labaza formulirii propunerii ini[iale.

(3) Propunerea privind conferirea Titlului aceleiagi persoane nu poate fi supusd dezbaterii
Consiliului Local, decdt de maximum doud ori pe durata aceluiagi mandat.

Art. 8. - (1) inmAnarea Titlului se face dupi cum urmeazi:;
a) primarul comunei prezintd motivele care au stat la baza hotirArii;
b) primarul comuneiinmAneazd Titlul persoanei cdreia i-a fost conferit sau unui membru al

familiei acesteia, intr-un cadru festiv ;

c) in cazul conferirii post-mortem a Titlului, acesta se inmdneazd unui membru al familiei
sau, dupd caz, institutiei, fundaliei, asociatiei, etc. care poarti numele respectivei personalitdti.

(2) Pot lua cuvAntul gi alte persoane prezente care doresc sa sublinieze pe scurt meritele
beneficiarului Titlului.

(3) Tn cazul in care este prezent, se di cuvAntul persoanei cireia i s-a conferit Titlul sau
reprezentantulu i acesteia..

(5) Primarul comunei, in situafia in care nu poate fi prezent la ceremonia de inm6nare a

Titlului, poate delega atribuliile previzute la alin. (1) lit. b) gi c) c6tre:
a) viceprimarul comunei;
b) secretarului general al comunei;
c) o persoand cu atribu{ii de conducere din aparatul de specialitate al primarului comunei.

CAPITOLUL V
DREPTURILE DOBANDITE DE DETINATOR|| TITLULUI

Art. 9. - DelindtoriiTitlului dobAndesc urmdtoarele drepturi specifice:
a) dreptulde a participa la orice gedinfd a Consiliului Local, inclusiv la cele la care autoritatea

deliberativd hotdriqte ca gedinlele sd se desfdgoare cu ugile inchise, fdrd o invitafie prealabild

din partea primarului comunei;
b) dreptul de a participa la toate manifestdrile desfigurate sub autoritatea Consiliului Local

ori a primarului comunei sau in care aceste autorititi sunt co-organizatoare;
c) atribuirea numelui sdu ca denumire a unei entitdli publice de interes local 9i pentru care

Consiliului Localii revine aceastd atribulie, potrivit legii.
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Art. 10. - (1) Drepturile previzute la art. 9 lit. a) gi b) Tnceteazdin urmitoarele situalii:
a) decesul titularului;
b) retragerea titlului.
(2) Dreptul prevdzut la art,9 lit. c) inceteazein cazul retrageriititlului,

CAPITOLUL VI
RETRAGEREA TITLULUI

Art. {{.- (1} Persoanei beneficiare a Titlului care se afl6 in situa[ia previzutd la art. 6, prin
hotdrAre a Consiliului local, la inifiativa primarului, i se retrage Titlul conferit.

(2) DelinitorulTitluluicare intrd sub incidenfa alin. (1) este invitat la gedinta Consiliului Local,
iar dacd este prezent, i se acordd cuvAntul, la solicitarea sa.

(3) ln cazde neparticipare, hotdrdrea Consiliului local privind retragerea Titlului se transmite
persoanei respective in aceeagi zi in care se comunicd oficial citre prefectuljudelului Botogani.

Art.12. - Pe durata dintre data rdmAnerii definitive gi irevocabile a hotdrArii previzute la art.
6 se suspendd exercitiul drepturilor prevdzute la art. 9.

CAPITOLUL VII
iruonronrRrLE cETATENILoR DE oNoARE

Art. 13. - (1) Cetdtenii de onoare ai comunei Broscdu[i au urmitoarele indatoriri:
a) sd promoveze imaginea comunei Brosciuli ;

GAPITOLUL VIII
DrsPozrTil FINALE

Art.14.- La nivelul Primiriei Comunei Broscduli se va infiinla un Registru special de

eviden[6 a conferirii titlurilor de "Cetdlean de Onoare".

Art.l5.- Dreptul de a dob6ndititlul de "Ceti{ean de Onoare" nu este limitat gi este deschis

oricdrui cetdlean ale ciror fapte sunt compatibile cu prevederile prezentului regulament.

INITIATOR I

Primarul comunei,
Au rel-Coste! AG H EORG H ITOAEI

AVTZEAZA PT.MCALITATE I

Secretarul general al comunei,
GAbTICIA PREPELITA
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ROMANIA
PRTMARTA coMUNEr BRoscAurr

JUDETUT BOTO$ANI
Sat Brosclufi, comuna Brosciufi, tel./fax 0231.621

621
e-mail : wiruqiehru$sdi{Ah o tmail, co m

ANUNT
Aducem la cunogtinfa publicului

in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.5212003 privind transparenfa

decizionald in administralia publicE - republicatE, Primiria comunei Broscduli prin

reprezentantul sdu legal,Aurel-Costel AGHEORGHITOAEI, in calitate de Primar,

aduce Ia cunoqtinld publicd inilierea unui Proiect de hotdrAre privind aprobarea

Regulamentului privind conferirea titlului de cetdtean de onoare it comunei

Broscduti.

Proiectul de hotdrOre wmeazd a fi supus analizei, avizdrii qi adoptErii

Consiliului local Broscduti dupd 30 de zile de la publicarea acestui anunf.

incepSnd cu data de 17.t0.2022, persoanele frzice qi juridice interesate pot

trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind

proiectul de act normativ prin urmdtoarele forme de comunicare; prin poqtd la

adresa: Primlria comunei Broscduti, sat Broscduti, comuna Broscdufi, judeful

Botoqani, CP 717040; prin fax la num6ru1 0231 621621; prin e-mail:

primariabroscauti@hotmail.com sau personal,la sediul Primdrie comunei Broscduti

persoand de contact Secretarul general al comunei Broscdufi, Gabriela

PREPELITA.

La prezentul anun! anex6m urmdtoarele documente:

- Referat de aprobare nr. 2L4 din 17.10.2022, irfiocmit de primar,Aurel-

Costel AGI{EORGHIIOAEI;
-Raport de specialitate nr.2l5 din

-Proiectul de hot6rdre nr. 216

17.10.2022,

Regulamentului privind conferirrea titlului

Brosciuli cu anexa 
"

din 17.10.2022 privind aprobarea

de cetSlean de onoare aI comunei



Pentru cei interesafi : Toate documentele prezentate mai sus pot fi
consultate in fiecare zi lucrltoare in intervalul orar 8.00 - 16.00 la sediul

Primiriei Brosclufi din sat Brosciufi, com. Brosciufijud.Botoqani pana

Ia data de L4.11.2022.

Secretar general al comunei Broscdufi,
Gabriela PREPELITA


