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ROMANIA
JUDETULIA$I
CONSILIULLOCALAL
COMUNEI MOGO$E$TI

- art.129 alin.(13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

- 
completdrile ulterioare;

In temeidl art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr. 57/2019

S""J,[T$ffii 
pent/ resatitate' ({\!re;J)r ) q,..*A#

Mariana Anton\L'J \X* ";y
HoBrerea a 

^u ^0"{r"y'rsedinla 
ordinaH * 1"" un numx deft voturi "pentru''; d voruri'' impotriva": d

voturi"abtineri"cu p artNcipatea u[!consilie.i locd[.ele.r1i, dintr-un numdr de 13 consilieri in func1ie.

IIoTARARBANr..?A
privind aprobarea Regulanentului pentru acordarea titlului de "Cet6,tear de onoare al comunei Mogoqegti"

$i acordarcatitrului d" *"tT;$";x"Jf#:iTffiy",i:i::luPreasnnliei sareANroNIE'

Consiliul local al comunei Mogogegti, jude{ul Iagi, intrunit in gedinld de lucru la data
25.11.202r:

AvAnd in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 7969 din 12.11.202t, precum gi proiectul de hotdrdre initiat de

cdtre d-na primar Popa-Roqu Rodica;
- Raportul compaftimentului de resoft, nr.8065 din 16.11.2021, din cadrul aparatului de

specialitate;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 9i nr. 2 din cadrul Consiliului Local

Mogoqeqti, inregistrate la nr. 49 din 24.11 .2021 , respectiv nr. 15 din 24.11 .2027;
- Referatul gi LAUDATIO intocmite de dl.Anton Constantin, scriitor qi inspector de specialitate

in aparatul de specialitate, privind acordarea titlul de "Cetdlean de onoare al comunei
Mogo;e;ti", PreasJinliei Sale Antonie, episcop de Bdl1i, Fieptblica Moldova;

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnich legislativd pentru elaborarea actelor normative,
republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare; 5i- Legea nr. 52/2003 privind transparenla decizionald in administralia publici, republicatd, cu

modificirile si completirile ulterioare;

administrativ, cu modificdrile gi

privind Codul administrativ, cu
modificirile qi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE

Art.l. Se aprobd Regulamentul pentru acordarea titlului de "Cetdlean de onoare al comanei
MogoEeEti", prevdzut in anexa nr. 1 care face parte integrantd din prezenta hotfuare.

Art.2. Se acordl titlul de "Cetdgean de onoare al comunei MogoEeqti", PreasJinliei Sale
Antonie, episcop de Bdlli, Republica Moldova, pentru contribulia semnificativd in promovarea imaginii
pozitive a comunitefii noastre gi a vie{ii religioase din comuna Mogoqeqti.

(2) Insemnele care atesti calitatea de "Cetdlean de onoare al comunei Mogoqe;ti", vor fr
inm6nate in cadru festiv de cdtre Primarul comunei Mogoqeqti.

Art.3. Prezenta hotdrdre va fi adusd la cunostinld publicd prin afigare la sediul Primdriei,
comunicdndu-se copie Primarului comunei, Preasfinliei Sale Antonie, .episcop de Billi 9i Instituliei
Prefectului - Judelul Iagi pentru control $i legalitate.

Datd astdzi, 25.1 1.2021

$EDINTEI,
IONEL BARABOI

f. q-.'
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Cartug_ cu proceduri obligatorii ulterioare hotdrdrii consiliului local
PROCEDURI OBLIGATORII ULIERIOARE ADOPT CONSILIULUI LOCAL

NR. 92 din 25.71.2021

Semndtura persoanei
responsabile si efectueze

procedura
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ROMANIA
JUDETUL IA$I
CONSILIUL LOCAL AL
coMUNEr MOGO$E$Tr Arexa 1 la HCL

Nr. 9Jrainzs.tt.zozt

REGULAMENTUL
pentru acordarea titlului de

,,Ceti(ean de onoare al comunei Mogoqe;ti"

Capitolul I - Dispozilii generale

Art. 1 - Titlul de ,,Cetalean de onoare al comunei Mogoqeqti" se acordd, dup1 caz, din iniliativa:
a) primarului Comunei Mogoqeqti;

b) consilierilor locali;
in baza unui Laudqtio scris si semnat, intocmit, de regulS, de personalitdli locale/nationale din
mediul academic, culturai, artistic, stiintific, social, politic, dupd caz.

Art. 2 - Acordarea Titlului nu este conditionatd de:

a) cet5lenie;

b) nalionalitate;
c) vdrstd;

d) domiciliul;
e) sex;

i) rexgle;
g) apartenenld politic[.

Art. 3 - Titlul se acordd in timpul vielii sau post moftem.

Art. 4 - Titlul are urmitoarele caracteristici:
a) este personal;

b) este netransmisibil;
c) este un drept aJ titularului;
d) are valabilitate nedeterminati.

Capitolul II - Categoiii de personaliti{i indreptl(ite la primirea Tithilui

Art. 5 - Sunt indreptdjite sd fie propuse pentru acordarea Titlului, categoriile de personaiitdli
care se gdsesc in una din situatiile urmatoare:

a) personalit6li cu recunoa$tere naliona.1d sau intemationald care qi-au pus amprenta asupra
dezvoltdrii qi imaginii Comunei Mogoqeqti, ajudegului IEi sau a Rom6niei;

b) personalitdti cwe, prin realizdrile lor deosebite, au ficut cunoscut numele Comunei
Mogoqegti, in taxa Si/sau strdindtate;
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persoane care, prin acliunile 1or, au preintdmpinat producerea de evenimente deosebit de

grave, sau prin sacrificiul 1or au salvat vielile concetdlenilor 1or, in Comuna Mogogeqti sau 
..

in lume;

persoane care, prin acliunile lor dezinteresate (dona1ii, acliuni umanitare, etc.), au

produs o imbundtdtire simlito4re a conditiilor de viald ale locuitorilor comunei Mogoqeqti;
nnor foqti delinuli politic sau veterani de fizboi care pdn activitatea 1or ulterioard au adus

un aport 1a reaJizarea unei imagini pozitive a Comunei Mogoqeqti, a judefului Iaqi sau a
Romdniei in lume;
unor sportivi care au oblinut rezuhate deosebite in competilii sportive;

oricdrei persoane care s-a remaxcat in mod deosebit, in orice domeniu de activitate, iar
acliunile sale au dus la promovarea imaginii Comunei Mogoqeqti, a judelu1ui Iaqi sau a

Rominiei in Iume;

Post mortem - dernnitad, academicieni, profesori, orice alte persoane care au contribuit in
mod deosebit la creEterea prestigiului Romfuiei al Judelului Iaqi sau a Comunei Mogoqeqti
cu respectarea urmdtoarelor condilii:

Contribulia semnificativd, larg apreciatd fa{6 de comunitatea ieseand sau a comunei Mogoqeqti;
Conduitd etic6, morald gi civici demn6;
Propunerea sd vind din parlea unei institulii, asocia{ii sau personalitdJi renumite.

a

a

a

Capitolul III - Incompatibiliti{i

Art. 6

(1) Nu pot deline Tit1u1 de ,,Cetdfean de onoare al comunei Mogoqeqti" peisoanele care se

gasesc in una din urmdtoarele situalii:
a) au fost condamnate definitiv pentru sdvdrgirea de infracliuni contra umanitAlii, contra

statului sau contra autoritdlii, infracliuni de coruplie sau de serviciu,
infracliuni care impiedicd infdptuirea justiliei, inftacliuni de fals ori a unei infracliuni
sdvArqite cu intenlie care 1e-ar face incompatibile cu delinerea titlului cu exceplia

situaliei in care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau

dezincriminarea faptei;
b) este declarat definitiv cA a desfb;urat activitili de polilie politicd.

(2) In cani in care persoana propusd pentru conferirea titlului face obiectul unor actiuni pe

rolul instanlelor de judecatd privind fapte de naturd celor mentrionate 1a axt. 6 alin. 1.

Capitolul IV - Procedura acordirii, inmAnirii 9i inregistririi Titlului

Art, 7 - Procedura dezbaterii candidaturilor este urmdtoarea:
1) Propunerile pentru acordarea tiilului de Cetdlean de onoare pot fi adresate Primarului

comunei Mogoqeqti sau Consiliului Local MogoEeqti;
' 2) Documentele pentru acordarea titlului de Cetdlean de onoare vor cuprinde pe langd
inscrisuriie reglementate de art.136. alin.8 din Codul administrativ, ce1 pulin urmdtoarele
inscrisuri:

a) Laudatio ,in onginal, intocmit de persoanele menlionate 1a axt. 1 ;
b) alte documenteiinscrisuri care suslin propunerea.

3) Compartimentul de specialitate pentu iniliativele privind acordarea titlului de cetdtean de
onoate este Secretariat - Anton Mariana - Secretar General din cadul aparatuiui de specialitate a1

h)
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Primarului.
4) Propuneri le de hotirAre iniliate se dezbat in plenul Consiliului Local MogoEegti, in gedirld

publicd, ordinari sau extraordinard, dup6, caz.

5) Acordarea titlului se va lace cu votul Consiliului Local, conform prevederilor Codului
administrativ;

6) Decemarea titlului se faee de cdtre Primarul comunei Mogoqeqti, de regu16, in cadru festiv;
7) Laureatul poate fi invitat si scrie cdteva rAnduri in Cartea de onoare a Comunei Mogo;eSti.

Art. 8 - Metodologia inmrinirii Titlului este urmAtoarea:

a) Persoana care a ficut propunerea sau un delegat al acesteia prezint| Laudatio;
b) Primarul Comunei Mogogegti inmAneazd distinclia de ,,Cetdlean de onoare al comunei

Mogoqeqti"

c) Ia cuvdntul persoana laureatd sau reprezentantul acesteia;

d) pot sd ia cuvdntul gi alte persoane prczente care doresc sd sublinieze pe scurt meritele
laureatului;

e) laureahrl poate fi invitat sd scrie cdteva rAnduri in Cartea de onoare a Comunei Mogo;e;ti

Arf. 9

(1) Titlul este inscris in Carta Cetdienilor de onoare ai Comunei MogoqeEti;
Q) 7n cani tetragerii Titlului acesta v4 figura radiat in Carta Cetd{enilor de onoare.

Capitolul V - Drepturi dobindite de deliniitorii Titlului

Art. 10 - De{initorii Titlului dob6ndesc urmdtoarele drepturi specifice: 
_-1

a) dreptul de a 1ua cuvantul in gedinlele consiliului Local Mogoqeqti la dezbaterea
materialelor care privesc intreaga comunilate;

b) dreptul de a participa la toate manifestdrile desfEgurate sub patronajul consiliului
Locai Mogoqeqti sau in care acesta este co-orgardzator;

c) dreptul de a parlicipa gratuit la toate manifestdrile cultural-sportive organizate
deinstitutiiie aflate in subordinea Consiliului Local.

Art. 11 - Drepturiie previzute la arl. 10 inceteazd in urmdtoarele situatii:
a) decesul titularului;
b) retragerea Titlului.

Capitolul VI - Retragerea Titlului

Art. 12 - Titlul se retrage in urmdtoarele situatii:
a) atunci cand ulterior decerndrii, apar incompatibilitdJile prevdzute la.alt. 6;
b) atunci cAnd persoana laveatd produce prejudicii de imagine sau de altd

.naturdcomunei Mogo;e;ti, locuitorilor sdi sau trdrii.
Art. 13 - Retagerea Titlului se face de cdtre Consiliului Local Mogoqeqti, dupd
metodologie:

a) este sesizat consiliului Local Mogogeqti de citre persoanele menlionate la arl.1;
b) dezbaterea cazului se va face in cadrul comisiilor Consiliului Local;
c) retragerea Titlului se va face prin HotArare a Consiliului Local, conform

urmabarea

procedurii
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similarestabilitd la art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;
d) 1a qedinla de comisii va fi invitat deJinitorul ritluiui, iar dacd va fi prezent i se va

acorda cuvAntul, 1a solicitarea sa gi suslinerile sale vor fi consemnate in procesul verbal al
comisiilor.

e) in caz de neparticipare, ho{.erarea urmeazA sa i se comunice in termen de l5 zile.

Capitolul \{I - indatoriri ale Cetifenilor de Onoare

Art.l4 - Ceti{enii de Onoare au datoria de a promova imaginea Comunei Mogoqeqti.

Capitolul VIII - Dispozifii finale

Art, 15 - Informaliile publice referitoare 1a ,,Cetdlenii de onoare,,vor fi pubiicate
electronic pe site-ul Primdriei comunei Mogoqegti.

PRE$EDINTELE $EDINTEI,

Contrasemneazd pentru
Secretar

Mariana

s

gi in format
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