Anexa

REGULAMENT
PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE
"CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORAŞULUI MILIŞĂUŢI”
CAPITOLUL I: DEFINIRE, CRITERII DE ACORDARE, PROCEDURI LEGALE
Art. 1. - Titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Milişăuţi reprezintă cea mai înaltă
distincţie ce poate fi acordată în semn de recunoştinţă şi apreciere acelor persoane care
prin activitatea lor au contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea şi bunul renume al
comunităţii locale.
Art. 2. - Prezentul regulament are drept scop reglementarea modului de acordare a
titlului, categoriile de persoane îndreptăţite la acesta, drepturile şi obligaţiile ce revin
titularilor precum şi condiţiile de retragere a titlului.
Art. 3. – (1) Titlul de Cetăţean de Onoare este individual şi netransmisibil, putând fi
acordat atât în timpul vieţii cât şi post-mortem.
(2) Titlul de Cetăţean de Onoare rămâne valabil şi după moartea titularului; valabilitatea
sa încetează doar prin retragerea titlului, în condiţiile prezentului regulament.
Art. 4. – (1) Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare se face de către Consiliul local al
oraşului Milişăuţi, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi, la
iniţiativa aleşilor locali sau prin iniţiativă cetăţenească, susţinută prin semnături de cel
puţin 5% din populaţia cu drept de vot.
(2) Acordarea titlului nu este conditionata de cetăţenie, naţionalitate, domiciliu, sex,
religie sau apartenenţă politică.
(3) Titlul de ceteţean de onoare se acordă de regulă persoanelor majore, în mod
excepţional putând fi acordat şi minorilor, dar numai după împlinirea vârstei de 14 ani.
Art. 5. – (1) Titlul de Cetăţean de Onoare poate fi acordat următoarelor categorii de
persoane, enumerarea nefiind însă limitativă:
a) persoane care prin întreaga lor activitate, desfăşurată timp îndelungat, au servit cu
pricepere şi devotament comunitatea locală, fiind modele demne de urmat de către
generaţia tânără.

b) personalităţilor politice, ştiinţifice, culturale, cu largă recunoaştere naţională sau
internaţională, care au contribuit la dezvoltarea oraşului Milişăuţi sau au făcut cunoscut
numele acestuia în ţară sau peste hotare;
c) unor foşti deţinuţi politici, veterani de război sau altor persoane care au pus mai presus
decât propria existenţă idealurile de libertate şi unitate naţională;
d) persoane care prin acţiunile lor au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit
de grave sau care, punându-şi viaţa în primejdie, au intervenit pentru a salva persoane
aflate în pericol iminent.
e) persoane care prin acţiuni umanitare, donaţii, etc, au produs o îmbunătăţire simţitoare
a condiţiilor de viaţă a locuitorilor oraşului Milişăuţi;
f) persoanelor care păstrează o legătură strânsă cu comunitatea locală şi care s-au
remarcat prin rezultate deosebite obţinute în competiţii sau concursuri naţionale sau
internaţionale.
Art. 6. – Documentaţia necesară pentru promovarea propunerii de acordare a titlului de
Cetăţean de Onoare va cuprinde, după caz, următoarele înscrisuri:
a) declaraţie de acceptare a titlului de cetăţean de onoare;
b) copie act de identitate şi/sau certificate de stare civilă;
c) curriculum vitae;
d) certificat de cazier judiciar;
e) expunerea de motive a iniţiatorului însoţită de o biografie a persoanei propuse.
Art. 7. – (1) Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare" al
oraşului Milişăuţi se aduce la cunoştinţă publică cu cel puţin 30 de zile înainte de data
ţinerii şedinţei consiliul local în care urmează a fi dezbătut.
(2) După aprobarea proiectului de hotărâre, decernarea titlului de cetăţean de onoare se
face de către primarul oraşului Milişăuţi, în cadru festiv, prin înmânarea către titular sau
reprezentantul acestuia a Diplomei de Cetăţean de Onoare al oraşului Milişăuţi precum şi
a unui însemn distinctiv realizat în acest sens.
Art. 8. – (1) Titlul de cetăţean de onoare nu poate fi acordat persoanelor condamnate
penal la pedepse privative de libertate (inclusiv în cazurile în care s-a dispus suspendarea
condiţionată a executării pedepsei).
(2) Procedurile de acordare a titlului de "Cetăţean de Onoare" persoanelor puse sub
învinuire pentru săvârşirea unor fapte penale vor fi suspendate până la soluţionarea
definitivă şi irevocabilă a cauzelor respective.
(3) În cazul în care condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate a intervenit după
obţinerea titlului de cetăţean de onoare, acesta se consideră retras, consiliul local
adoptând în acest sens o hotărâre constatatoare.
(4) Titlul de cetăţean de onoare mai poate fi retras şi în cazul în care titularul nu respectă
obligaţiile prevăzute la art. 10 din prezentul regulament, prin hotărâre de consiliu local
adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi. La şedinţa consiliului local va fi invitat
şi deţinătorul titlului, căruia i se va acorda cuvântul, la solicitarea acestuia.
(5) Hotărârile adoptate de Consiliul local pot fi contestate potrivit legii contenciosului
administrativ.

CAPITOLUL II: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CETĂŢEANULUI DE ONOARE
Art. 9. – Detinatorii titlului dobandesc urmatoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a lua cuvântul la şedinţele Consiliului local al oraşului Milişăuţi;
b) dreptul de a participa la toate manifestarile desfaşurate sub patronajul autorităţilor
publice locale din oraşul Milişăuţi;
c) acces gratuit la toate spectacolele, manifestările ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive
de pe raza teritorială a oraşului Milişăuţi, la care Primaria oraşului Milişăuţi este
organizator;
d) dreptul de a purta însemnul distinctiv acordat odată cu Diploma de Cetăţean de
Onoare;
e) sprijin în caz de nevoie pentru rezolvarea unor problemelor sociale, de sănătate,
internarea cu prioritate în cămine sau azile de bătrani, etc;
Art. 10. – Statutul de Cetăţean de Onoare al oraşului Milişăuţi presupune urmatoarele
obligaţii:
a) participarea la acţiunile ce vizează interese fundamentale ale comunităţii;
b) acordarea de consultanţă pentru soluţionarea unor probleme de larg interes comunitar
în domeniul de competenţă profesională a titularului;
c) promovarea intereselor comunităţii locale şi a bunului renume al oraşului Milişăuţi;

