
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 62 

privind aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de cetățean de onoare al 

comunei Oțeleni, județul Iași 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 

24.08.2018  la care participă un număr de 8 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Benchea I. Robert este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai  

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

Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (8) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 11 din 31 iulie 2012 privind actualizarea statutului 

comunei Oțeleni, județul Iași; 
Având în vedere raportul secretarului comunei, înregistrat la nr.3744 din 04.07.2018; 

Având în vedere că au fost respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională, prin publicarea în termenul legal a anunțului cu nr.3814 din 05.07.2018 

la sediul și pe site-ul instituției; 

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit a), alin. (3) lit.a) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se aprobă Regulamentul privind conferirea titlului de cetățean de onoare al 

comunei Oțeleni, județul Iași, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 - Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate, va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Se va afișa la sediul și pe site-ul instituției; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

BENCHEA I. ROBERT     Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

Secretarul comunei 

BENCHEA L. ROBERT 

Oțeleni, 24 august 2018 



ANEXA LA H.C.L. NR. 62 / 24.08.2018 

 

 

R E G U L A M E N T U L 

PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE  

„CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI OȚELENI” 

  

           

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. - Titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI OȚELENI”, denumit în 

continuare Titlul, reprezintă cea mai înaltă distincţie civică conferită de către Consiliul Local al 

Comunei Oțeleni, în calitatea acestuia de autoritate deliberativă, la inițiativa primarului comunei 

Oțeleni sau sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie. 

 

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 de excelenţă; 

b) placheta. 

(3) Modelele simbolurilor prevăzute la alin. (2) se aprobă prin dispoziție a Primarului 

comunei Oțeleni. 

 

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 Oțeleni, 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  Oțeleni; 

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 Oțeleni, 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; 

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 

Oțeleni 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 Oțeleni,  în ţară şi/sau în 

străinătate; 

f) sportivilor care au obţinut rezultate deosebite în competiţiile sportive 

naţionale/internaţionale. 

g) unor înalte personalităţi politice, ştiinţifice sau culturale care, prin activitatea lor socio-
profesională, au contribuit la realizarea unor noi legături ştiinţifice, culturale sau economice 

cu efecte favorabile comunei Oţeleni; 

h) celor care, prin activitatea lor cotidiană creează în ţară sau peste hotare o imagine deosebită 

comunei şi României, având ca rezultate realizarea unor puternice legături economico-sociale 

sau de altă natură, în beneficiul cetăţenilor comunei Oțeleni; 
i) cetăţenilor români sau străini care desfăşoară activităţi caritabile la nivelul comunei, 

Oțeleni, beneficiari ai acestei activităţi fiind orfanii, bătrânii, copiii abandonaţi, 

persoanele cu dizabilități, instituţiile care adăpostesc şi îngrijesc aceste categorii 

defavorizate sau alte instituţii de pe raza comunei Oțeleni; 

j) foştilor deţinuţi politici sau veterani de război care prin activităţile lor ulterioare au adus un 

aport deosebit la realizarea unei imagini pozitive a comunei Oţeleni, în lume sau în ţară sau 

au contribuit la realizarea unei legături între comună şi alte localităţi; 

k) ofiţerilor armatei române care s-au distins prin fapte de arme, asigurând astfel siguranţa 

naţională şi securitatea statului sau dezvoltarea economico-socială a ţării prin prestaţia lor 

ştiinţifică, tehnică, economică sau educativă; 

l) acelor personalităţi care prin performanţele lor au contribuit la afirmarea și creşterea 

prestigiului comunei; 

m) unor sportivi născuţi sau formaţi în comuna Oţeleni, cu rezultate de excepţie în competiţiile 

sportive naţionale sau internaţionale (campioni naţionali, mondiali sau europeni); 

n) celor care au trecut în eternitate dar care, prin prestigioasa lor activitate au promovat 

imaginea comunei şi a ţării;  

o) personalităţilor locale din diverse domenii de activitate(învăţământ, sănătate, cultură etc.) 

care au obţinut rezultate deosebite în activitatea profesională desfăşurată de-a lungul vieţii. 
 

 

CAPITOLUL  III 

INCOMPATIBILITĂŢI  
 

Art. 6. - Titlul nu poate fi conferit: 



a) persoanei care este condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, 

la o pedeapsă privativă de libertate, în cauze în care parte este comuna Oțeleni sau autoritățile 

administrației publice locale ale acesteia. 

b) persoanei care este condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă 

pentru infracţiuni contra statului, persoanei, patrimoniului, înfăptuirii jutiției, familiei, autorității, 

vieții, securității naționale, umanității, siguranței publice, libertății persoanei. 

c) persoanei care se află sub urmărire penală pentru infracțiuni care ar leza imaginea 

Titlului, până la clarificarea situației juridice.  

 

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. În cazul ședințelor extraordinare nu sunt necesare raportul 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei și raportul 

comisiei de specialitate. 

(2) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere şi nu pot fi reanalizate decât 

după trecerea unui termen de șase luni 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 patru ori pe durata aceluiaşi mandat. 

(4) Conferirea Titlului are loc, de regulă, o singură dată pe an, în cadrul ceremoniilor sau 

a acţiunilor dedicate aniversării Zilei Comunei Oțeleni, iar în situaţii speciale și pe parcursul 

anului calendaristic. 

Art. 8. - (1) Înmânarea Titlului se face după cum urmează: 

a) preşedintele de şedinţă anunţă în cadrul ședinței de consiliu local, festivitatea ce urmează 

să se desfăşoare; 

b) primarul comunei sau inițiatorii, prezintă motivele care au stat la baza hotărârii; 

c) primarul comunei înmânează Titlul persoanei căreia i-a fost conferit sau unui membru al 

familiei acesteia, în cadrul unei şedinţe a Consiliului Local sau în cadrul unui eveniment 

festiv, solemnitati, receptii sau ceremonii publice; 

d) 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. 

(4) Persoana prevăzută la alin. (3) este invitată să scrie câteva rânduri în Cartea de 

Onoare a Comunei Oțeleni. 

(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) secretarul comunei; 

c) persoană cu atribuții de conducere din aparatul de specialitate al primarului comunei. 



 

Art. 9. - (1) Prin grija secretarului comunei, în termen de 30 de zile de la data adoptării 

hotărârii pentru conferirea Titlului, se întocmește dosarul cetățeanului de onoare care cuprinde 

următoarele documente: 

a) hotărârea Consiliului Local pentru conferirea Titlului; 

b) fotocopia de pe actul de identitate, iar în cazul conferirii post-mortem a Titlului, 

fotocopia certificatului de deces; 

c) curriculum vitae al cetățeanului de onoare. 

(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) lit. a) se transmite tuturor cetățenilor de onoare, în 

viață. 

Art. 10. – (1) Diploma de excelenţă și placheta se realizează prin grija primarului 

comunei, iar REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA TITLURILOR DE CETĂŢEAN DE 

ONOARE AL COMUNEI OȚELENI se păstrează de către secretarul comunei.  

(2) Modelul registrului prevăzut la alin. (1) se stabilește prin dispoziție a primarului 

comunei.  

 

CAPITOLUL V 

DREPTURILE DOBÂNDITE DE DEŢINĂTORII TITLULUI 

 

Art. 11. - 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 străzi, piețe sau entități publice de interes local, 

și pentru care Consiliului Local îi revine această atribuție, potrivit legii. 

 

Art. 12. - (1) Drepturile prevăzute la art. 11 lit. a) și b) încetează în următoarele situaţii: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea titlului. 

(2) Dreptul prevăzut la art. 11 lit. c) încetează în cazul retragerii titlului. 

 

 

CAPITOLUL  VI 

RETRAGEREA TITLULUI 

 

Art. 14. - (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 

Iași. 



(4) Radierea din registrul prevăzut la art. 10 alin. (1), precum și din formele de publicitate 

vizuală stabilite prin prezentul regulament, se face numai după îndeplinirea procedurii prevăzute 

la alin. (3). 

Art. 15. - Pe durata dintre data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii prevăzute la 

art. 6 și cea a adoptării hotărârii prevăzute la art. 14 alin. (1), se suspendă exerciţiul drepturilor 

prevăzute la art. 11.  

 

CAPITOLUL  VII 

ÎNDATORIRILE  CETĂŢENILOR DE ONOARE 

Art. 16. - (1) Cetăţenii de onoare ai comunei Oțeleni  au următoarele îndatoriri: 

a) să promoveze imaginea comunei Oțeleni; 

b) să participe la reuniunea persoanelor cărora li s-au conferit Titlul, organizată în primul an 

al mandatului autorităţilor administraţiei publice locale ce urmează alegerilor acestora, de 

ZIUA CETĂȚEANULUI DE ONOARE AL COMUNEI OȚELENI. 

(2) ZIUA CETĂȚEANULUI DE ONOARE AL COMUNEI OȚELENI se stabilește prin 

hotărâre a consiliului local și se aduce la cunoștința tuturor persoanelor care au această calitate, 

precum și, în cazul celor decedate, pe cât posibil, unui membru al familiei acesteia, cu cel puțin 

30 de zile înainte de data organizării. 

 

CAPITOLUL VIII 

DISPOZIŢII FINALE 

        Art. 17. - (1) În numele fiecărui beneficiar al Titlului, prin grija primarului comunei 

Oțeleni,  se plantează un copac, într-un parc public situat în localitatea Oțeleni sau Hîndrești,  pe 

care se aplică o plăcuţă metalică având gravat numele persoanei respective, precum și numărul și 

data hotărârii Consiliului Local.  

(2) Prin grija primarului comunei: 

a) în holul Primăriei Comunei Oțeleni, se expun fotografii cu toate persoanele cărora li s-a 

conferit Titlul. Expunerea fotografiilor poate fi făcută prin tablouri individuale și/sau prin 

utilizarea de mijloace electronice video; 

b) se întocmește harta cuprinzând amplasamentul copacilor plantați potrivit prevederilor 

alin. (1); 

c) se publică pe pagina de internet a comunei Oțeleni, respectiv la adresa: 

www.primariaoteleni.ro, diplomele de excelență atribuite cetățenilor de onoare. 

(3) Cheltuielile pentru confecționarea simbolurilor prevăzute la art. 4 alin. (2), pentru 

aducerea la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) și alin. (2), precum și a 

celor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) și b) se suportă din bugetul local al comunei Oțeleni. 

Art. 18. - Pentru mandatul 2016 - 2020 reuniunea prevăzută la art.16 lit. b) se 

organizează până la data de 30 iulie 2019. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

BENCHEA I. ROBERT     Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

Secretarul comunei 

BENCHEA L. ROBERT 

Oțeleni, 24 august 2018

http://www.primariaoteleni.ro/


 


