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REGULAMENT PENTRU ACORD
COMLTNEI SOI

TITLULUI DE..CETATEAN DE ONOARE" AL
. JUDETUL PRAHOVA.

Art. 1.In conformitate cu prevederile
36 alin 8 dinb lesea nr.2l5l200l privind legea admin
istratiei publice locale , republicata cu modi
ile si completarile ulterioare, Consiliul Local poate
conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deoasebite titlul de ..cetatean de onoare" al
comunei Soimari, judetul Prahova.
Art. 2.(1)Titlul de onoare se acorda n Hotararea Consiliului local in sedinta de consiliu si in
cadrul unei ceremonii speciale.
(2)Acordarea titlului se face de primaru comun ei Soimari.
(3)Decemarea titlului se face de pri
I comunei Soimari.
Art. 3.Metodologia inmanarii titlului
urTnatoare:
a)Primarul comunei Soimari anunta fest vitatea ceurmeaza sa se desfasoare ;
b)Primarul comunei Soimari prezinta xpunerea de motive care au stat la baza proprnerii de

HCL;
c)Primarul comunei Soimari inmaneaza diploma de cetatean de onoare al c omunei Soimari si o
diploma realizata in acest scop persoanei
i sau persoanei care o reprezinta.
d) Ia cuvantul persoana laureata sau
e)Pot lua cuvantul si alte persoane

Art. 4)Pot fi distinsi cu titlul de cetean
a)au implinit vasrta de 18 ani si au

te care doresc sa sublinieze pe scurt meritele laureatului,
onoare cetatenii care :

itate remarcabila in domeniul economic si

gospodaresc, administrativ, social-comunitar, cu tural-educativ, sporti v, etc.
b)personalitatile cu merite deosebite pe lan national sau intemational, pot primi
de onoare al comunei Soimari.
au

c)unor inalte personalitati politice, cult
contribuit la realizarea unor lesaturi stiinti

de

titlul

afaceri

.

de cetatean

e, stiintifice care prin activitatea lor socioprofesionala
culturale sau economice cu efecte favorabile comunei

Soimari.

d)celor care prin activitatea lor cotidi
creeaza in tara sau peste hotare o imagine deosebita
comunei si romaniei, avand ca rezultate reali
unor puternice legaturi economico sociale sau de alta
natura, in beneficiul cetatenilor comunei respect
;
e)fostilor detinuti politici sau veterani
razboi care prin activitatile lor ulterioare au contribuit la
realizareatnei imagini pozitiv e comunei
f)generalilor si ofiterilor armatei
care s-au distins prin fapte de arme , asigurand astfel
siguranta nationala si securitatea statului sau
svoltarea economico_sociala a tarii, prin prestatia lor
stiintifica, tehn ica, economico sau educativa;
g)unor sportivi nascuti in comuna Soi
, cu rezultate de exceptie in competiitile sportive
nationale si internationale;
h)celor care au trecut in eternitate , dar
prin prestigioasa lor activitate au promovat imaginea
comunei si a tarii;
i)altor categorii considerate de consiliul
indreptatite la acest titlu.
Art. 5. Titlul se acorda dupa caz,la init:

a)Primarului comunei;
b)Consilierilor locali ;
c)persoanelor j uridice care desfasoara
d)Unui numar de cel putin 5% din

vitate in domeniile in care s-a afirmat cel propus;
rlatie cu drept de vot a comunei , pe baza unui tabel

semnat de acestia,promovat de catre un consili sau un grup
de consilieri.
Art. 6.Titlul de cetatean de onoare
comunei Soimari se poate conferi persoanelor fizice
romane sau straine care indeplinesc
conditii:
a)sunt majore;
b)nu au antecedente penale
c) au valoare , competenta si moralitate
unoscute de catre comunitatea locala;
d)au sau au avut o contributie
la desvoltarea si cresterea prestigiului comunei Soimari
sau al tarii, pe plan national sau intemational;

Art T.Titlul se acorda dupa caz:

a)in timpul vietii celui in cauza;
b)post- mortem.
Art S.Titlu are urmatorele caracteristici
a)este personal;
b)este netransmisibil;
c)este un drept al titularului;
d)are valabiulitate nedeterminata.

Art. 9 Detinatorii titlului dobandesc
a)dreptul de a lua cuvantul la sedin
materi alelor care prives c intr aga comunitate, in

b)dreptul de a participa la

rele drepturi specifice:

consiliului local al comunei Soimari,

la

dezbaterea

eniu sau de competenta;
toate mani bstarile desfasurate sub patronajul consiliului local al

comunei Soimari, sau in care aceasta este

c)dreptul de a parlicipa gratuit la toate
aflate in subordinea Consiliului loial al comunei
Art. l0.Drepturile prevazute de art.9 i

nizatori
nifestarile cultural -sociale or ganizate de institutiile

a)decesul titularului:
b)retragerea titlului

Art.ll.Titlul se retrage in urmatoarele sit
a)atunci cand ulterior decernarii apar i
b)atunci cand persoana laureata pioduce

locuitorilor sau tarii.

Art.

l2.Retragerea

metodologie:

se face de

bilitati prevazute de art. 6;
icii de imagine sau de alta natura comunei soimari,
nsiliul local al comunei Soimari dupa urmatoarea

a) este sesizat consiliul local al comunei Soimari de catre persoanele mentionate de art. 5
b) desbaterea caniui se va face in
comisiilor de specialitate ale consiliului local cu votul
oritatii membrilor acestyora:
titlului se va face prin Hota
la sedinta consiliului local va fi in
acorda cuvantul la solicitarea sa. i
consiliu in termen de l0 zile de la emi
maj

)
)
Art.

retragerea

Consiliului local ;
detinatorul titlului iar daca va fi prezent i se va
caz de neparticipare i se va comunica hotararea de

13. Cetatenii de onoare au datoria de

promova imaginea comunei Soimari.
publice referitoare la cetatenii de Onoare ai comunei Soimari
vor fi
publicate in intermediul portalului primariei comt i
Soimari

Art. l4.Informatiile
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Secretarul comunei Soimari

