
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI GRĂMEŞTI

HOTĂRÂRE 

cu privire la  aprobarea Regulamentului privind acordarea Titlului de "Cetăţean de 
Onoare al comunei Grămeşti, judeţul Suceava"

          Consiliul Local al comunei Grămeşti, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă de lucru 
ordinară în data de 28 decembrie 2015;
         Având în vedere:
• expunerea de motive a primarului comunei Grămeşti, înregistrată cu nr. 6184/ 

10.11.2015;
• raportul prezentat de către dl.Aiftincăi Gheorghe, secretarul comunei Grămeşti, 

înregistrat la nr.6869/22.12.2015 ;                                                                    
• raportul comisiei de specialitate a consiliului local  pentru învăţământ, sănătate  şi 

familie activităţi social-culturale, culte , tineret şi sport, înregistrat la nr.6871 din 
22.12.2015;

• prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;

• ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare ;  

   În temeiul prevederilor art. 36 alin.1 şi alin.8, art. 45 alin. (6), precum şi ale art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRŞTE :

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea Titlului de ” Cetăţean de onoare al 
comunei Grămeşti, judeţul Suceava”,  conform Anexei la prezenta hotărâre care  face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Grămeşti, judeţul Suceava  şi secretarul comunei. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Grămeşti, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Grămeşti, Instituţiei Prefectului Judeţului 
Suceava  şi se aduce la cunostinţă publică.

               Preşedinte de şedinţă                                              Contrasemnează secretarul 
comunei,
              Antonesei Adrian                                                                 Secretar,
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                                                                                                    Aiftincăi Gheorghe
Grămeşti, 28 decembrie 2015

Nr.51
Anexa nr.1 la HCL nr. 51/28 decembrie 2015 

R E G U L A M E N T
PRIVIND ACORDAREA TITLULUI  DE "CETĂŢEAN DE ONOARE AL   

COMUNEI GRĂMEŞTI

CAPITOLUL I: 
DEFINIRE, CRITERII DE ACORDARE, PROCEDURI LEGALE

Art. 1 Titlul de "Cetăţean de Onoare" al Comunei Grămeşti reprezintă CEA MAI 
ÎNALTĂ DISTINCŢIE acordată de către  Consiliul Local, unor cetăţeni români 
sau străini.

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art.5

Prezentul regulament are drept scop reglementarea modului de acordare  a titlului 
persoanelor îndreptăţite la acesta, drepturile şi obligaţiile ce revin beneficiarului, 
precum si procedura de retragere a acestuia.

Beneficiarul acestui titlu este numai TITULARUL.

Titlul nu este transmisibil urmaşilor sau rudelor celui care l-a deţinut.

Acordarea acestui înalt titlu nu este în niciun fel condiţionată de cetăţenie, 
naţionalitate, rasă, pregătire, profesie apartenenţă politică, religie, vârstă sau sex
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Art. 6

Art. 7          

Titlul de "Cetăţean de Onoare" al comunei Grămeşti se poate acorda:

• 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 Grămeşti ;

• cetăţenilor români sau străini care desfăşoară activităţi caritabile in comuna 
Grămeşti, iar beneficiarii acestor activităţi sunt orfani, bătrâni, copii 
abandonaţi,  persoane cu nevoi speciale, sau instituţii care adăpostesc şi 
îngrijesc astfel de persoane asistate;

• personalităţi care, prin realizările lor deosebite au contribuit la construirea ori 
promovarea unei imagini pozitive a comunei Grămeşti  în ţară şi străinătate;

• unor sportivi, artisti născuţi sau formaţi în comuna Grămeşti, cu rezultate 
deosebite în competiţiile sportive sau artistice internaţionale sau naţionale.

• Unor personalităţi deosebite de nivel internaţional ori naţional care vizitează 
comuna  şi care contribuie la promovarea imaginii comunităţii  noastre

Titlul se poate acorda în timpul vieţii celui în cauză sau post- mortem.
Titlul de „”Cetăţean de onoare” al comunei Grămeşti se acordă în şedinţă ordinară 
sau rxtraordinară şi se va aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin publicarea proiectului 
de hotărâre ce urmează a fi analizat în şedinţa consiliului local.

Art. 8 Titlul de "Cetăţean de Onoare" al COMUNEI GRĂMEŞTI, conferă titularului 
urmatoarele drepturi:

• accesul gratuit în instituţiile social-culturale din subordinea administraţiei 
locale de pe raza teritorială a comunei Grămeşti

• accesul gratuit la toate spectacolele şi manifestările ştiinţifice, cultural-artistice 
şi sportive de pe raza teritorială a comunei Grămeşti la care Primăria comunei 
Grămeşti ori Consiliul Local este organizator, în baza unui permis nominal de 
gratuităţi eliberat prin grija executivului primariei

• dreptul de susţinere a unei alocuţiuni scrise sau verbale cu acordul 
organizatorilor manifestării, în situaţia în care manifestările sau festivităţile fac 
referire la comuna Grămeşti

• alte drepturi conferite de legi speciale
Art. 9 Baza legală pentru propunerea candidaţilor la acest titlu este reglementată de legea 

administraţiei publice locale, de prevederile  Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local şi de prevederile prezentului regulament.
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Art. 10 Documentele necesare pentru promovarea propunerii constau în:
• referat sau informare de prezentare a biografiei, a activităţii persoanei 

propuse
• trei recomandări de la persoane juridice sau fizice din domeniul de 

activitate al candidatului pentru titlul de „Cetăţean de Onoare” al comunei 
Grămeşti;

• consimţământul celui propus (dacă este cazul)
• raportul  compartimentului de specialitate
• expunerea de motive a primarului ori iniţiatorului
• raportul comisiei de specialitate

Art. 11 Titlul de "Cetăţean de Onoare" al comunei Grămeşti se acordă în şedinţa ordinară 
sau extraordinară şi se aduce la cunoştinţa cetăţenilor 

Art. 12 Consiliul Local al comunei Grămeşti şi Primăria comunei Grămeşti vor institui o 
Diplomă de „Cetăţean de Onoare”şi un permis nominal de gratuităţi care vor 
cuprinde obligatoriu stema comunei Grămeşti ;

Art. 13 Diploma şi permisul vor fi înmânate TITULARULUI sau împuternicitului legal al 
acestuia de către primarul comunei în cadrul unei şedinţe festive de consiliu sau cu 
prilejul unor evenimente festive marcante, în prezenţa membrilor Consiliului 
Local.

Art. 14 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.

CAPITOLUL II: 
DREPTURILE CETĂŢEANULUI DE ONOARE 
AL COMUNEI GRĂMEŞTI

Art.15.Titlul de „Cetăţean de onoare”al comunei Grămeşti, conferă titularului 
următoarele drepturi :
• accesul gratuit în instituţiile social-culturale din subordinra administrţiei locale de 

peraza terizorială a comunei Grămeşti;
• accesul gratuit la toate spectacolele şi manifestările ştiinţifice, cultural artistice şi 

sportive de pe raza teritorială a comunei Grămeşti la carePrimăria comunei 
Grămeşti,ori Consiliul Local sunt organizatori, în baza unui permis nominal de 
gratuităţi eliberat pringrija executivului primăriei.;

• dreptul de susţinere a unei alocuţiuni scrise sau verbale cu acordul organizatorilor 
manifestării, în situaţia în care manifestările sau festivităţile fac referire la 
comuna Grămeşti;

• alte drepturi conferite delegi speciale.

            CAPITOLUL III: 
OBLIGAŢIILE CETĂŢEANULUI DE ONOARE 
AL COMUNEI GRĂMEŞTI
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Art. 16 Statutul de „Cetăţean de Onoare” al COMUNEI GRĂMEŞTI  presupune următoarele 
obligaţii:
• cunoasterea anticipată a prevederilor prezentului regulament de către fiecare 

candidat
• promovarea imaginii comunei Grămeşti în contextul unor activităţi la care 

participă, în ţară sau în străinătate, inclusiv în calitate de Cetăţean de Onoare 
• 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. 

• să nu aducă nici un fel de atingere morală sau de prestigiu, prin comportament sau 
acţiuni voluntare sau involuntare, înaltului titlu dobândit.

•  să nu compromită cu rea voinţă interesele comunităţii care i-a acordat titlul. 
•  să participe  la manifestări sau festivităţi organizate de către Consiliul Local ori 

Primăria Grămeşti la care titularul, conform protocolului este invitat.

CAPITOLUL IV: SANCŢIUNI
Art. 17 Desfăşurarea unor activităţi cu caracter ostil localităţii şi locuitorilor acesteia, precum 

şi condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă atrage după 
sine RETRAGEREA titlului de Cetăţean de Onoare şi pierderea drepturilor cuprinse in 
Capitolul II al prezentului Regulament.

Art. 18 Retragerea titlului se va face în şedinta publică a Consiliului Local al comunei 
Grămeşti, respectându-se prevederile legale din prezentul regulament, aspect ce va fi 
adus la cunoştinţă persoanei implicate în termen de 10 zile.

Art. 19 Hotărârea adoptată de către Consiliul Local poate fi contestată potrivit legii 
contenciosului administrativ.

CAPITOLUL V: DISPOZIŢII FINALE
Art. 20 O copie a diplomei de „Cetăţean de Onoare” al comunei Grămeşti va fi expusă pe 

un panou special, afişat la loc vizibil, în incinta Primăriei comunei Grămeşti.
Art. 21 Dreptul de a dobândi titlul de "Cetăţean de Onoare" nu este limitat şi este deschis 

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

                     Preşedinte de şedinţă,                                                                                Secretar,

                     Antonesei Adrian                                                                                Aiftincăi Gheorghe
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