
Anexa Nr. 1 
La Decizia Nr.2/5 

din 27.04.2015

R E G U L A M E N T
PRIVIND ACORDAREA TITLULUI de " CETĂŢEAN DE ONOARE 

AL COMUNEI LOZOVA"

CAPITOLUL 1: DEFINIRE, CRITERII DE ACORDARE, PROCEDURI LEGALE

1. Titlul de" Cetăţean de Onoare", al comunei Lozova reprezintă CEA MAI ÎNALTĂ
DISTINCŢIE acordată de Consiliul Local, unor cetăţeni ai PMoldova sau străini.

2. Prezentul Regulament are drept scop reglementarea modului de acordare (retragere)
a acestui titlu persoanelor îndreptăţite la aceasta, precum şi drepturile şi obligaţiile
ce revin beneficiarului acestora.
Beneficiarul acestui titlu este numit TITULARUL.

3. Titlul de " Cetăţean de Onoare" al comunei Lozova se poate acorda:
a) unor înalte personalităţi ai veţii publice, politice, economice, sociale, ştiinţifice sau 

culturale, care prin activitatea lor socio- profesională,au contribuit la realizarea unor 
noi legături ştiinţifice, culturale sau economice cu efecte favorabile comunei Lozova,

b) celor, care prin activitatea lor cotidiană creează în tară sau peste hotare o 
imagine deosebită comunei şi Republicii Moldova, avînd ca rezultate realizarea 
unor puternice legături economico -  sociale sau de altă natură, în beneficiul 
cetăţenilor,

c) cetăţenilor sau străinilor, care desfăşoară activităţi caritabile, umanitare, donaţii în 
comuna Lozova, beneficiari ai acestei activităţi fiind orfanii, bătrînii, copiii 
abandonaţi, handicapaţi, sau instituţiile care adăpostesc şi îngrijesc aceşti 
defavorizaţi ai soartei,

d) foştilor deţinuţi politici sau veterani de război,care prin activităţile lor ulterioare au 
adus un aport deosebit la realizarea unei imagini pozitive a comunei Lozova în lume 
sau au contribuit la realizarea unei legături între comună şi alte localităţi:

e) unor sportivi născuţi sau formaţi în comuna Lozova, cu rezultate de exepţie în 
competiţiile sportive naţionale şi internaţionale ( campioni naţionali,mondiali sau 
europeni).

f) celor care au trecut în eternitate dar care, prin prestigioasa lor activitate au 
promovat imaginea comunei Lozova şi a ţării:

g) altor categorii.



4. Dreptul de a propune acordarea titlului de cetăţean de onoare al comunei Lozova îl 
are:

a) primarul;
b) viceprimarul;
c) consilierii locali;
d) cetăţeni;
e) organisme sau instituţii publice, private care îşi desfăşoară activitatea în comuna 

Lozova, cu condiţia preluării propunerii, ca iniţiativă, de către persoanele enumerate la 
litera a - d din prezentul articol.

Propunerile de acordare a titlului vor fi însoţite de: copie de buletin de identitate, 
curiculum vitae şi o notă de prezentare a persoanei pentru care se propune conferirea 
titlului şi cu menţiunea că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.

5. Baza legală pentru propunerea candidaţilor la acest titlu este reglementarea de Legea 
administraţiei publice locale, de prevederile Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al consiliului Local şi de prevederile prezentului.

6. Documentele necesare pentru promovarea propunerii constau în:
- expunerea de motive a solicitantului
- raportul de specialitate al compartimentului de specialitate
- referat sau informare de prezentare a biografiei, activităţii persoanei 

propuse
-avizul comisiei de specialitate
- proiectul de hotărâre

7. Titlul de „Cetăţean de Onoare " al comunei Lozova se acordă în şedinţa
ordinară sau extraordinară şi se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor comunei, prin 
publicarea propunerii la proiectul ordinei de zi a Şedinţei de Consiliu .

8. Consiliul local şi Primăria comunei Lozova vor institui o diplomă pe care vor fi 
reproduse stema Consiliului Local şi a Primăriei, o insignă pe care se va grava 
stema comunei Lozova şi un brevet cu datele personale ale purtătorului.

9. Diploma, insigna şi brevetul, vor fi înmînate celui căruia i s-a acordat titlul de către 
primarul comunei, în cadrul şedinţei de consiliu sau cu prilejul unor evenimente 
festive marcante, la care vor fi invitaţi membrii consiliului local.

10. Nu se poate acorda titlul de "Cetăţean de Onoare " cetăţenilor sau străinilor care 
au suferit condamnări pentru infracţiuni de drept comun, antecedente penale sau 
care nu au capacitatea de exerciţiu deplin.



11. Valorificarea şi punerea în valoare a competenţelor bogatei experienţe a
Cetăţenilor de Onoare ai Comunei Lozova, seva realiza prin constituirea SFATULUI 
DE ONOARE. Din Sfatul de Onoare vor face parte şi actualul, foştii şi viitorii 
primari ai comunei Lozova. Sfatul de Onoare va avea un preşedinte ales dintre 
cetăţenii de onoare ai comunei Lozova. Modul de organizare şi funcţionare al 
Sfatului de Onoare seva stabili de către membrii acestuia în prima şedinţă, prin 
întocmirea unui Regulament.

CAPITOLUL II: DREPTURILE CETĂŢEANULUI DE ONOARE AL 
COMUNEI LOZOVA

12. Acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare" al comunei Lozova, 
conferă titularului următoarele drepturi:

a) dreptul de a purta insigna pe baza brevetului
b) înscrierea în CARTEA DE ONOARE a comunei Lozova
c) accesul gratuit la instituţiile social-culturale şi locurile publice pe raza comunei Lozova

d) accesul gratuit la toate spectacolele şi manifestările ştiinţifice, cuItural-artistice şi 
sportive de pe raza teritorială a comunei

e) dreptul de a face parte din Sfatul de Onoare al comunei Lozova.

CAPITOLUL III: ÎNDATORIRILE CETĂŢEANULUI DE ONOARE AL 
COMUNEI LOZOVA

13. Statutul de Cetăţean de Onoare al comunei Lozova presupune următoarele atribuţii:
a) cunoaşterea anticipată a prevederilor prezentului Regulament de către 

fiecare candidat la titlul de Cetăţean de Onoare al comunei Lozova,

b) participarea la sesiunile solemne ale Consiliului Local, atunci cînd se 
adresează o asemenea invitaţie,

c) acceptarea prezentei la unele acţiuni care vizează interesele fundamentale ale comunităţii 
şi sprijinirea soluţionării unor probleme care ţin de propria competenţă şi capacitate 
profesională,

d) afirmarea direct sau în scrisa unor idei şi iniţiative de natură să contribuie la adoptarea 
unor măsuri în planul dezvoltării durabile a localităţii şi al amplificării agendei cetăţeneşti,

f) promovarea imaginii comunei Lozova în contextul unor activităţi la care participă în 
ţară sau în străinătate, inclusiv în calitate de Cetăţean de Onoare al Lozovei,



CAPITOLUL IV: SANCŢIUNI

14. Desfăşurarea unor activităţi cu caracter ostil localităţii şi locuitorilor acesteia, precum şi 
condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă atrage după sine 
RETRAGEREA titlului de Cetăţean de Onoare şi perderea drepturilor cuprinse în Capitolul II 
al prezentului regulament.

15. Retragerea titlului seva adopta în şedinţa public
a Consiliului Local al comunei Lozova, respectîndu-se prevederile legale din prezentul 
regulament, aspect ce va fi adus la cunoştinţa persoanei implicate în termen de 10 zile.

16. Hotărârea adoptată de către Consiliul Local poate fi contestată potrivit legii 
contenciosului administrativ.

CAPITOLUL V: DISPOZIŢII FINALE

17. Toţi cetăţenii cu titlul de „Cetăţean de Onoare" al comunei Lozova vor fi înscrişi în 
CARTEA DE ONOARE a Lozovei.
O copie a diplomei de cetăţean de onoare al comunei Lozova, va fi expusă pe un panou 
special, afişat la loc vizibil, în imobilul Primăriei Lozova.

18. Dreptul de a dobîndi titlul de " Cetăţean de Onoare " nu este limitat şi este deschis 
oricărui cetăţean ale căror valenţe sunt compatibile cu prevederile prezentului
regulament.




