Aprobat :
Decizia nr. 6 / 5
din 20.09.13
REGULAMENTUL
privind acordarea Titlului
„CETĂŢEAN DE ONOARE
al satului Grozești, raionul Nisporeni ’’
Titlul de „Cetăţean de Onoare al satului Grozeşti” reprezintă cea mai înaltă
distincţie acordată de către Consiliul Sătesc Grozeşti.
Regulamentul stabileşte criteriile şi modul de conferire (retragere) a distincţiei ,
precum şi drepturile ce revin onoratului.
Distincţia nu este transmisibilă.
Capitolul I – Dispoziţii generale
Art. 1- Titlul se acordă după caz din iniţiativa:
 Primarului;
 Consilierilor locali;
 Persoanelor juridice care desfăşoară activitate în domeniul/domeniile în care s-a
afirmat cel propus;
 Unui număr de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a s. Grozeşti, în baza
listei semnată de către aceştia, promovat de către un consilier sau un grup de
consilieri locali;
Art. 2 – Acordarea titlului nu este condiţionată de :
 Cetăţenie;
 Naţionalitate;
 Vîrstă;
 Domiciliu;
 Sex;
 Religie;
 Apartenenţă politică;
Art. 3 – Titlul se acordă după caz:
 În timpul vieţii celui în cauză;
 Post-mortem;
Art. 4 – Titlul are următoarele caracteristici:
 Este personal;
 Este netransmisibil;
 Este un drept al titularului;
 Are valabilitate nedeterminată;

Capitolul II – Categorii de personalităţi la primirea Titlului
Art. 5 – sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului, categoriile de
personalităţi care se găsesc în una din situaţiile următoare:
 Personalităţile satului care activează în orice domeniu al vieţii social-umane a
satului, au dat dovadă de înalt nivel profesional, devotament în activitate, poziţie
civică activă, sentiment înalt de patriotism şi umanism, contribuie la dezvoltarea
şi prosperarea satului ;
 Personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele satului
Grozeşti, în ţară şi străinătate;
 Persoane, care prin acţiunile lor, au preîntîmpinat producerea de evenimente
deosebit de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile consătenilor lor;
 Persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate ( donaţii, acţiuni umanitare, etc.), au
produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor satului
Grozeşti;
 Unor foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară
au adus un aport la realizarea unei imagini pozitive a satului Grozeşti , în ţară sau
în lume;
 Unor sportivi grozeşteni care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive
internaţionale;
Capitolul III- Incompatibilităţi
Art.6 – Nu pot deţine Titlul, persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii:
 Condamnate prin hotărîre judecătorească definitivă, pentru infracţiuni contra
statului, crime împotriva umanităţii, fapte penale;
 Care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului, propunerea se va
face după clarificarea situaţiei juridice;
Art. 7 – Persoanele care se găsesc în una din situaţiile prevăzute la art. 6, după caz:
 Nu pot obţine Titlul;
 Pierd Titlul obţinut;
Capitolul IV – Procedura acordării, înmînării şi înregistrării Titlului
Art. 8 –Procedura dezbaterii candidaturilor este următoarea:
1. Documentele cu propunerile se înregistrează la secretarul Consiliului Sătesc Grozeşti;
2. Documentele vor cuprinde cel puţin următoarele înscrisuri:
 Buletinul de identitate (xerocopia vizată în conformitate cu originalul);
 Expunerea de motive a iniţiatorului (în original);
 Actul al celui propus, după caz, (copie vizată cu originalul);
3. Secretarul Consiliului sătesc Grozeşti întocmeşte referatul şi proiectul de decizie şi le
înaintează primarului, pentru a fi aprobate şi comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local , pentru a fi discutate;
4. Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local al s. Grozeşti, în şedinţa ordinară sau
extraordinară;

5. Referatul întocmit de secretarul Consiliului Sătesc va fi citit în şedinţa plenului
Consiliului Local de către preşedintele şedinţei;
6. Acordarea Titlului se va face de către plenul Consiliului Local al satului Grozeşti;
7. Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în aceeaşi legislatură;
8. Decernarea Titlului se va face de către Primarul satului Grozeşti;
Art. 9. – Metodologia înmînării Titlului este următoarea:






Primarul satului Grozeşti prezintă expunerea de motive care a stat la baza propunerii
de Decizie a Consiliului Local;
Primarul satului Grozeşti înmînează Diploma de „Cetăţean de Onoare al satului
Grozeşti” şi o plachetă realizată în acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o
reprezintă;
Persoana laureată sau reprezentantul acesteia au dreptul la o alocuţiune, discurs;
Pot să ia cuvăntul şi alte persoane prezenta care doresc să sublinieze , pe scurt,
meritele laureatului;
Laureatul este invitat să scrie cîteva rînduri în Cartea de Onoare a satului Grozeşti.

Art. 10 – Diploma este înscrisă de către secretarul Consiliului Sătesc Grozeşti în Registrul de
evidenţă a
Cetăţenilor de Onoare ai satului Grozeşti.
Capitolul V – Drepturi dobîndite de deţinătorii Titlului
Art. 11- Deţinătorii Titlului dobîndesc următoarele drepturi specifice:






Dreptul de a lua cuvîntul în şedinţele Consiliului Local al satului Grozeşti la
dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;
Dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului
Local al satului sau la care acesta este co-organizator;
Audienţă la primar, fără înscriere prealabilă;
Stimulare financiară anuală în sumă de 200 lei, din bugetul local, la sărbătoarea
creştină „Hramul satului”;
Laureatul este dator să păstreze cu demnitate distincţia conferită;

Art. 12 – Drepturile , prevăzute la art. 11 , încetează în următoarele situaţii:



Decesul titularului;
Retragerea Titlului;
Capitolul VI – Retragerea Titlului

Art. 13 – Titlul se retrage în următoarele situaţii:


Atunci cînd ulterior decernării, apar incompatibilităţile, prevăzute la art. 6;



Atunci cînd persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură satului,
locitorilor săi sau ţării;

Art. 14- Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al satului Grozeşti, conform
metodologiei:






Este sesizat Consiliul Local al satului Grozeşti de către persoanele menţionate la art. 1;
Dezbaterea cazului se va face în cadrul Comisiilor Consiliului Local;
Retragerea Titlului se va face prin Decizia Consiliului Local cu votul a două treimi din
totalul membrilor Consiliului Local, conform procedurii similare stabilită la art. 8
pentru dezbaterea candidaturii;
La şedinţa Consiliului Local va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se
va acorda cuvîntul, la solicitarea sa;
Prezentul Regulament intră în vigoare de la data adoptării.
Capitolul VII – Descrierea distincţiei

Art. 15 – Distincţia reprezintă o Diplomă sub formă de mapă, cu dimensiunile 21 x 30 cm.
Pe partea din faţă sunt situate stema satului şi inscripţia „Cetăţean de Onoare”.
În interior , pe una din părţi, se fac înscrierile ce cuprind Decizia Consiliului,
numele deplin şi meritele pentru care a fost conferită distincţia, data conferirii,
semnătura preşedintelui şedinţei respective şi ştampila primăriei.
Pe cealaltă parte - fotografia satului Grozești .

