
                             ROMANIA        
           JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
            HOTARARE 
privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetatean de Onoare" al comunei Parva 
 
 Consiliul Local al comunei Parva,intrunit in sedinta ordinara din data de 30.09.2010 in prezenta a 
11 consilieri: 
 
 Avand in vedere: 
 - raportul nr.2096 din 15.09.2010 intocmit de d-nul Calus Ioan-secretarul comunei Parva prin care 
se arata necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de 
"Cetatean de Onoare" al comunei Parva;  
       -vazand expunerea de motive nr.2097/15.09.2010 a domnului Gheorghe Stelian-primarul comunei 
Parva;    
 -avizul favorabil al Comisiei pentru Invatamant, Sanatate si Familie, Activitati Social-Culturale, 
Culte, Munca si Protectie Sociala, Protectia Copilului, Activitati Sportive si Agrement, Protectia Mediului 
si Turism, Servicii Publice si Comert; 
 Tinand cont de:  
 - prevederile art.47 din Statutul comunei Parva aprobat prin Hotararea Consiliului local Parva 
nr.27/30.09.2008; 
 - prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local Parva Nr.26/ 
30.09.2008. 
 - prevederile Legii nr.393/28.09.2004 privind Statutul alesilor locali,cu modificari si completari 
ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit a), alin. (3) lit.a) si alin.(8),art. 45(1) si art.115 
alin.(1)lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  
                                                        H O T A R A S T E : 
 
 Art. 1. Aproba Regulamentul de acordare a titlului de "Cetatean de Onoare" al comunei Parva, 
conform Anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 
comunei Parva, secretarul comunei Parva si compartimentul Impozite si taxe locale,Financiar-Salarizare. 
 Art. 3. Prezenta hotarare a fort adoptata cu votul „pentru”a 11 consilieri in functie. 
 Art. 4. Hotararea va fi comunicata,prin grija secretarului comunei Parva,prin compartimentul 
Secretariat-Relatii cu Publicul,cu; 
    
   -Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud; 
             -Consilierii locali; 
 
 
                      Preşedinte de şedinţă,                                                  Contrasemnează secretar, 
                          Strugari I. Ioan                                                                   Calus Ioan    
 
 
                         
                                                                    
Nr.17 
Din 30.09.2010 



 
        ANEXA NR. 1 
      La Hotararea Consiliului local Parva,nr. 17 din 30.09.2010 
 

 R E G U L A M E N T 
 

Privind conferirea Titlului de 
„Cetăţean de onoare al comunei Parva” 

 
Potrivit dispoziţiilor art.36, alin. (8) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite 
deosebite titlul de cetăţean de onoare al municipiului. 

Procedura de conferire şi retragere a titlului de „cetăţean de onoare al comunei Parva” este 
reglementată de prezentul regulament; 

                      
Art.1. (1) Propunerile de conferire a titlului de cetăţean de onoare al comunei Parva se fac de 

către: 
a) primar; 
b) viceprimari; 
c) consilierii locali; 
d) cetăţeni, în condiţiile Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

art.45 alin. (6) şi art.109; 
d) organisme sau instituţii publice sau private care îşi desfăşoară activitatea în comuna Parva, 

cu condiţia preluării propunerii, ca iniţiativă, de către persoanele enumerate la lit. a-c din prezentul 
articol; 

 (2) Propunerile de acordare a titlului vor fi însoţite de o notă de prezentare 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 se conferă persoanelor fizice care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 

a) sunt majore; 
b) au valoare, competenţă, moralitate recunoscute de către comunitatea locală, rezultate din 

nota de prezentare; 
c) au/au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi la creşterea prestigiului comunei Parva 

sau al ţării pe plan naţional şi internaţional; 
d) nu au antecedente penale; 
(2)  Conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei Parva nu este condiţionată de 

cetăţenie, 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 nedetermitată. 
Art.5. Titlul de cetăţean de onoare al comunei Parva va fi conferit: 
a) personalităţilor vieţii publice, politice, economice, sociale, culturale sau sportive, 

persoanelor născute sau domiciliate în comuna Parva precum şi personalităţilor străine care, prin 
activitatea lor,  au avut o contribuţie importantă la dezvoltarea şi creşterea prestigiului comunei 
Parva la nivel naţional sau internaţional; 

b) persoanelor 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 comunei Parva; 



c) persoanelor care au dat dovadă de acte de curaj, devotament în folosul comunităţii, 
preîntâmpinând producerea unor evenimente cu consecinţe grave pentru comuna Parva sau pentru 
locuitorii acestuia; 

d) unor foşti deţinuţi politic,veterani de război sau militari a căror viaţă şi activitate s-au 
remarcat prin acte de bravură deosebite, demne de a intra în istoria comunei Parva; 

e) altor persoane în cazuri temeinic justificate. 
Art.6. (1) În documentaţia înaintată Primăriei comunei Parva în vederea acordării titlului de 

cetăţean de onoare şi arhivată în dosarul de şedinţă al consiliului local din data în care se aprobă 
hotărârea, se vor găsi obligatoriu:  

a) copie buletin/carte de identitate; 
b) curriculum vitae; 
c) certificat cazier judiciar; 
d) nota de prezentare. 

(2) În situaţia acordării titlului post-mortem, actele obligatorii sunt: 
 a) nota de prezentare; 
 b) certificatul de deces. 

(3) Documentele menţionate mai sus vor fi înaintate spre analiză şi verificare 
Compartimentului Financiar-salarizare. 

Art.7. Persoana care deţine titlul de cetăţean de onoare al comunei Parva are următoarele 
drepturi: 

a) înscrierea în Cartea de Onoare a comunei Parva; 
b) conferirea însemnelor corespunzătoare titlului de cetăţean de onoare al comunei Parva: 

diploma de cetăţean de onoare şi placheta cu stema comunei; 
c) acces gratuit la spectacolele şi la manifestările ştiinţifice, cultural - artistice şi sportive care 

se desfăşoară pe raza teritorială a comunei Parva şi la care Consiliul Local al comunei Parva , 
Primăria  comunei Parva, instituţiile şi serviciile publice subordonate acestora sunt organizatori; 

d) acces gratuit în bazele de agrement ale comunei Parva.    
Art.8. (1) Conferirea titlului de cetăţean de onoare  a comunei Parva se face în şedinţe solemne 

ale consiliului local organizate cel mult de 2 ori pe an, stabilite de consiliul local prin hotărâre. 
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) pentru motive temeinice invocate de către 

persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art. 1 alin.(1), conferirea titlului de cetăţean de onoare se 
poate face şi la alte date decât cele stabilite de consiliul local prin hotărâre. 

(3) Conferirea sau retragerea titlului prevăzut la alin. (1) se aprobă cu votul a cel puţin două 
treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. 

(4) Titlul va fi înmânat persoanei respective de către primarul/viceprimarul comunei Parva 
care va purta eşarfa cu tricolor. 

Art.9. În situaţia conferirii titlului de cetăţean de onoare al comunei Parva unui cetăţean 
străin, hotărârea consiliului local 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.10. (1) Titlul de cetăţean de onoare al comunei Parva poate fi retras prin hotărâre a 
consiliului local, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor prevăzute la art. 8, alin. (3), în 
următoarele situaţii: 

a) persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă; 
b) persoana a compromis cu rea-credinţă interesele statului român sau ale comunei Parva; 
c) persoana a prejudiciat imaginea comunei Parva 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 cunostinţa persoanei implicate în termen de 10 zile. 
(4) Persoanele cărora li se retrage titlul de cetăţean de onoare al comunei Parva nu mai 

beneficiază de drepturile prevăzute la art. 7. 
Art.11. Modelul diplomei de onoare va fi stabilit prin dispoziţie de către primarul comunei 

Parva.  
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