REPUBLICA MOLDOVA
ORAŞUL DONDUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC DONDUŞENI
DECIZIE nr. 4/5
din 13 aprilie 2017
Cu privire la aprobarea Regulamentului
de conferire a titlului „Cetăţean de Onoare
al oraşului Dondușeni”

În scopul aprecierii cetățenilor pentru merite deosebite față de orașul Dondușeni,
pentru contribuția personală în dezvoltarea economică, socială și culturală a localității, în
temeiul art. 14, alin. 2, lit. s) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006, luînd în considerație avizul pozitiv al Comisiei pentru buget, finanțe și
economie, drept și administrație publică, Consiliul orăşenesc
DECIDE:
1.
Se aprobă Regulamentul de conferire a titlului
oraşului Dondușeni”, conform anexei.

„Cetăţean de Onoare al

2.
Responsabil de aplicarea Deciziei în cauză se numește Secretarul Consiliului
orășenesc Dondușeni, dna Mariana Lupu.

Preşedintele şedinţei

Sergiu BEDNÎI

Secretarul Consiliului orăşenesc

Mariana LUPU

Anexă
la Decizia Consiliului orășenesc Dondușeni
nr. 4/5 din 13 aprilie 2017

REGULAMENTUL
DE CONFERIREA TITLULUI
„CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORAŞULUI DONDUȘENI”
Consiliul orășenesc Dondușeni poate acorda persoanelor fizice ale orașului sau
persoanelor străine cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, educaţional,
cultural, artistic şi sportiv titlul de Cetățean de onoare al orașului Dondușeni.
Prezentul Regulament reglementează procedura de acordare şi retragere a titlului de
„Cetăţean de onoare al orașului Dondușeni”.
Art.1. (1) Propunerile de conferire a titlului de Cetăţean de onoare al orașului
Dondușeni se fac de către:
a) Primarul orașului;
b) consilierii orășenești;
c) la cererea unui grup de cetățeni din localitate;
d) la demersul unui colectiv de muncă;
e) la cererea unor asociații obștești;
f)
prin hotărîrea adunării generale a cetățenilor din localitate.
(2) Propunerile de acordare a titlului vor fi însoţite de fișa de atribuire a persoanei
pentru care se propune conferirea titlului şi cu menţiunea că sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de prezentul Regulament.
Art.2. (1) Titlul de cetăţean de onoare al orașului Dondușeni va fi acordat
persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii:
a)
sunt majore şi nu au antecedente penale;
b)
au valoare, competenţă, moralitate şi sînt recunoscute în localitate sau întreagă
ţară şi în străinătate;
c)
prin activitatea lor, au avut o contribuţie importantă la dezvoltarea şi creşterea
prestigiului oraşului Dondușeni la nivel local, naţional sau internaţional;
d)
persoanele care, în mod dezinteresat, prin donaţii, acţiuni umanitare sau alte
acţiuni similare au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la
îmbunătăţirea vieţii locuitorilor oraşului Dondușeni;
e)
persoane fizice, care îşi desfăşoară activitatea în orașul Dondușeni şi care
contribuie efectiv la dezvoltarea economică, culturală şi educaţională a localității, la
creşterea nivelului de trai material şi spiritual al majorităţii cetăţenilor;
f)
persoane care, prin acţiunile lor, au preîntîmpinat producerea
de evenimente deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile
concetăţenilor;
g)
sportivilor oraşului Dondușeni, care au obţinut rezultate deosebite în competiţii
sportive naționale și internaţionale;
h)
altor persoane în cazuri temeinic justificate.
(2) Acordarea titlului de cetăţean de onoare al orașului Dondușeni
condiţionată de:
 Cetăţenie;

nu este







Naţionalitate;
Domiciliu;
Sex;
Religie;
Apartenenţă politică.

Art.3. Titlul se poate acorda, după caz:
a) în timpul vieţii persoanei în cauză;
b) post – mortem.
Art.4. Titlul are următoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este netransmisibil;
c) conferă drepturi titularului;
d) are valabilitate nedeterminată.
Art.5. (1) Dosarul înaintat Consiliului orășenesc Dondușeni în vederea acordării
titlului de cetăţean de onoare va fi examinat în termen de 3 luni și va conţine obligatoriu
următoarele documente:
a)
Actul de identitate (xerocopie vizată în conformitate cu originalul);
b)
Curriculum Vitae;
c)
Certificat de cazier juridic în original;
d)
Fișa de atribuire a titlului de ,,Cetățean de Onoare al orașului Dondușeni”
(2)
În situaţia acordării titlului post-mortem, actele obligatorii sunt:
a) fișa de atribuire a titlului de ,,Cetățean de Onoare al orașului Dondușeni”;
b) certificat de deces.
(3)

Documentele cu propunerile se prezintă Primarului oraşului Dondușeni.

Art.6. Persoana care deţine titlul de cetăţean de onoare al orașului Dondușeni are
următoarele drepturi:
a)
înscrierea în Cartea de Onoare a oraşului Dondușeni;
b)
conferirea însemnelor corespunzătoare titlului de cetăţean de onoare al
oraşului Dondușeni, diploma de cetăţean de onoare şi panglică cu inscripția ,,Cetățean de
Onoare al orașului Dondușeni”;
c)
dreptul de a lua cuvântul la şedinţele Consiliului orăşenesc Dondușeni, la
dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate.
Art.7. Cartea de onoare a orașului Dondușeni conține următoarele date:
a) număr de înregistrare;
b) numele, prenumele și fotografia cetățeanului de onoare;
c) numărul și data deciziei Consiliului orășenești prin care s-a conferit titlul;
d) caracterizarea indicîndu-se concret meritele deosebite.
Art.8. Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea orașului Dondușeni.
Art.9. Drepturile prevăzute în articolul 6 încetează în cazul retragerii titlului.

Art.10. (1) Conferirea titlului de cetăţean de onoare al orașului Dondușeni se face în
şedinţe solemne ale Consiliului orășenesc Dondușeni stabilite de acesta prin decizie sau la
evenimentele culturale majore din localitate.
(2) Conferirea sau retragerea titlului prevăzut la alin. (1) se aprobă cu votul a cel
puţin două treimi din numărul consilierilor orășenești aleşi.
(3) Propunerile respective nu pot fi reintroduse pentru dezbatere în aceiași
legislatură.
(4) Titlul va fi înmânat persoanei respective de către Primarul oraşului Dondușeni
sau consilierul delegate de Consiliul orăşenesc Dondușeni prin Decizia Consiliului
orășenesc.
(5) Conferirea titlului de ,,Cetățean de Onoare al oraşului Dondușeni” se
consemnează în carnetul de muncă a persoanei respective.
Art.11. În situaţia conferirii titlului de Cetăţean de onoare al orașului Dondușeni unui
cetăţean străin, decizia Consiliului orășenesc şi diploma de onoare vor fi redactate şi în
limba ţării al cărui cetăţean este precum şi, la cerere, într-o limbă de circulaţie
internaţională.
Art.12. (1) Titlul de cetăţean de onoare al orașului Dondușeni poate fi retras prin
decizia Consiliului orășenesc Dondușeni în următoarele situaţii:
a)
persoana a fost condamnată printr-o hotărîre judecătorească rămasă definitivă;
b)
persoana a compromis cu rea-credinţă interesele statului sau ale localității;
c)
persoana a prejudiciat imaginea oraşului Dondușeni prin fapte sau atitudini
care contravin regulilor de convieţuire socială şi ale moralităţii.
(2) Categoriile de persoane care pot solicita retragerea titlului de cetăţean de
onoare sunt cele prevăzute la art.1 alin. (1).
(3) Retragerea titlului va fi adusă la cunoştinţa persoanei implicate în termen de
15 zile.
(4) Persoanele cărora li se retrage titlul de cetăţean de onoare al oraşului
Dondușeni nu mai beneficiază de drepturile prevăzute la art.6.
Art.13. Modelul diplomei de onoare va fi stabilit prin Decizia Consiliului orășenesc
Dondușeni.
Art.14. Informaţiile publice referitoare la cetăţenii de Onoare vor fi publicate şi în
format electronic pe pagina web Primăriei orașului Dondușeni.
Art.15. Prezentul Regulament intră în vigoare în momentul publicării acestuia pe
paginile oficiale ale Primăriei orașului Dondușeni.

