ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI
Nr. 21 din 28.04.2022
PROIECT

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de
Cetățean de Onoare al Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava
Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 21.06.2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava înregistrat
sub nr. 2767 din 28.04.2022, în calitate de inițiator;
- Raportul Secretarului general al comunei Dorna–Arini, județul Suceava, înregistrat sub
nr. 2768 din 28.04.2022;
- Avizul Comisiei pentru administrație publică locala, juridică, apărarea ordinii și liniștei
publice, a drepturilor cetățenilor din cadrul Consiliului Local Dorna Arini, judeţul Suceava,
înregistrat sub nr. _____ din ________________;
Luând în considerare :
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (13), art 139 alin. (1), art. 154 alin. (1), art.196 alin.
(1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3
iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se aprobă Regulamentul privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al
Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte
integrantă din aceasta.
Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice normă contrară se abrogă.

Art. 3 - Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 - Primarul comunei Dorna-Arini, prin compartimentele de specialitate din cadrul
Aparatului propriu de specialitate, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţă publică şi a celor interesaţi şi o va
înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

INIŢIATOR,
Primarul comunei,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE

 _____________

AVIZAT,
Secretarul general al comunei,
Gabriel BÎRGĂOANU

 ______________

Anexa la Proiectul de hotărâre
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CAPITOLUL I: DEFINIRE, CRITERII DE ACORDARE, PROCEDURI LEGALE
ART. 1 Titlul de „Cetăţean de Onoare" al Comunei Dorna-Arini reprezintă cea mai înaltă
distincție acordată de către Consiliul Local, unor cetăţeni români sau străini.
ART. 2 Prezentul regulament are drept scop reglementarea modului de acordare a titlului
persoanelor îndreptăţite la acesta, a drepturilor şi obligaţiilor ce revin beneficiarului acestora,
precum și procedura de retragere a acestuia.

ART. 3 Beneficiarul acestui titlu este numai titularul.
ART. 4 Titlul nu este transmisibil urmaşilor sau rudelor celui care l-a deţinut.
ART. 5 Acordarea acestui înalt titlu nu este în niciun fel condiţionată de cetăţenie, naţionalitate,
rasă, pregătire, profesie, apartenenţă politică, religie, vârstă sau sex.
ART. 6 Titlul de „Cetăţean de Onoare" al Comunei Dorna-Arini se poate acorda persoanelor
fizice romane sau străine:
a) unor personalităţi care, prin activitatea lor socio-profesională, au contribuit la realizarea
unor noi legături ştiinţifice, culturale, sportive sau economice cu efecte (favorabile) benefice
pentru Comuna Dorna-Arini
b) cetăţenilor români sau străini care desfăşoară activităţi caritabile în comună, iar beneficiarii
acestor activităţi sunt orfani, bătrâni, copii abandonaţi, persoane cu nevoi speciale, sau instituţii
care adăpostesc şi îngrijesc astfel de persoane asistate, producând astfel o îmbunătățire simțitoare
a condițiilor de viață a cetățenilor Comunei Dorna-Arini;
c) personalităţi care, prin realizările lor deosebite au contribuit la construirea ori promovarea
unei imagini pozitive a Comunei Dorna-Arini în ţară şi străinătate;
d) unor sportivi, artiști născuţi sau formaţi în Comuna Dorna-Arini, cu rezultate deosebite în
competiţiile sportive sau artistice internaţionale sau naţionale;
e) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de
grave, sau prin sacrificiul lor suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în Comuna Dorna-Arini;
f) unor foști deținuți politici sau veterani de război, care prin activitatea lor ulterioară au
contribuit la imaginea pozitivă a municipiului Comunei Dorna-Arini în lume;
ART. 7 Titlul se poate conferi în timpul vieţii celui în cauză sau post-mortem.

ART. 8 Dreptul de a propune conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare” al Comunei DornaArini îl au:
a) primarul Comunei Dorna-Arin;
b) consilierii locali;
c) unul sau mai mulți cetățeni cu drept de vot, dacă proiectul de hotărâre este susținut prin
semnături de cel puțin 5% din populaţia cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu
domiciliul sau reședința în Comuna Dorna-Arini, pe baza listelor de susținători, conform
prevederilor art. 247 din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019;
ART. 9 Baza legală pentru propunerea candidaţilor la acest titlu este reglementată de Codul
Administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019 şi de prevederile prezentului regulament.
ART. 10 Documentele necesare pentru promovarea propunerii constau în:
a) Proiectul de hotărâre al inițiatorului;

b) Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre;
c) Informare de prezentare a biografiei, a activităţii persoanei propuse sau Curriculum Vitae,
însoțit, dacă este cazul, de alte documente care să justifice propunerea;
d) Consimţământul celui propus (dacă este cazul) – declarație de acceptare a titlului de Cetățean
de onoare al Comunei Dorna-Arini;
e) Copia actului de identitate (dacă este cazul);
f) Copia actului de deces (dacă este cazul);
g) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei Dorna-Arini;
h) Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini;
ART. 11 Titlul de „Cetăţean de Onoare" al Comunei Dorna-Arini se conferă în şedinţa ordinară
sau extraordinară a Consiliului Local şi se aduce la cunoştinţa cetăţenilor.
ART. 12 Persoanele fizice cărora li se conferă titlul de „Cetăţean de Onoare”, vor primi o
diplomă care atestă această calitate și un semn distinctiv ce va putea fi purtat la evenimentele
oficiale.
ART.13 Diploma va fi înmânată titularului sau împuternicitului legal al acestuia de către
Primarul Comunei Dorna-Arini în cadrul unei şedinţe festive de consiliu sau cu prilejul unor
evenimente festive marcante, în prezenţa membrilor Consiliului Local.
ART.14 Titlul conferit conform prezentului regulament este personal, netransmisibil, reprezintă
un drept al titularului și are valabilitate nedeterminată.
ART.15 Nu se poate acorda titlul de „Cetăţean de Onoare" persoanelor române sau străine care
au suferit condamnări pentru infracţiuni de drept comun sau care nu au capacitatea de exerciţiu
deplină.
Art.16 În onoarea cetățenilor cărora li se conferă titlul de „Cetăţean de Onoare" al Comunei
Dorna-Arini post – mortem, se vor denumi cu prioritate numele unor străzi sau instituții publice
cu numele acestora.
CAPITOLUL II DREPTURILE CETĂȚEANULUI DE ONOARE AL COMUNEI
DORNA-ARINI
ART.17 Titlul de „Cetăţean de Onoare" al Comunei Dorna-Arini, conferă titularului următoarele
drepturi:
a) Invitarea la manifestările cu caracter oficial, organizate cu prilejul sărbătoririi unor
evenimente de importanță locală sau națională;
b) Accesul gratuit la toate spectacolele, manifestările ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive de
pe raza teritorială a comunei Dorna-Arini, la care Primăria comunei este organizator;

CAPITOLUL III OBLIGAȚIILE CETĂȚEANULUI DE ONOARE AL COMUNEI
DORNA-ARINI
ART.18 Statutul de „Cetăţean de Onoare” al Comunei Dorna-Arini presupune următoarele
obligaţii:
a) cunoașterea anticipată a prevederilor prezentului regulament de către fiecare candidat;
b) promovarea imaginii Comunei Dorna-Arini în contextul unor activităţi la care participă, în
ţară sau în străinătate, inclusiv în calitate de Cetăţean de Onoare;
c) prin activitatea curentă pe care o desfăşoară să contribuie la dezvoltarea neîntreruptă a
relaţiilor sau activităţilor care au avut ca efect acordarea titlului sus-menţionat;
d) să nu aducă nici un fel de atingere morală sau de prestigiu, prin comportament sau acţiuni
voluntare sau involuntare, înaltului titlu dobândit;
e) să nu compromită cu rea-voinţă interesele comunităţii care i-a acordat titlul;
f) să participe la manifestări sau festivităţi organizate de către Consiliul Local ori Primăria
Comunei Dorna-Arini la care titularul, conform protocolului, este invitat.
CAPITOLUL IV SANCȚIUNI
ART. 19 Desfăşurarea unor activităţi cu caracter ostil comunei şi locuitorilor acestuia, precum şi
condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă atrage după sine
retragerea titlului de „Cetăţean de Onoare”.
ART. 20 Retragerea titlului se va face în ședința publică a Consiliului Local al Comunei DornaArini, respectându-se prevederile legale din prezentul regulament, aspect ce va fi adus la
cunoștință persoanei implicate în termen de 10 zile.
ART. 21 Hotărârea adoptată de către Consiliul Local poate fi contestată potrivit legii
contenciosului administrativ.
ART.22 Drepturile prevăzute la art.17 din prezentul regulament, încetează în următoarele
situații:
a) Decesul titularului;
b) Retragerea titlului;
CAPITOLUL V DISPOZIȚII FINALE
ART. 23 Informațiile publice referitoare la Cetățenii de onoare ai Comunei Dorna-Arini vor fi
publicate într-o secțiune specială pe site-ul oficial al Primăriei Comunei Dorna-Arini.
ART. 24 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.

