
ROMÂNIA
 JUDE UL HARGHITAȚ
  ORA UL BORSECȘ
  CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A   Nr. 22 /2016
privind  aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de

 Cetă ean de Onoare  al ora ului Borsecț ș

     Consiliul local oră enesc Borsecș
     Având în vedere ini iativa d-lui primar  prin care se arată necesitatea iț ș

oportunitatea îmbunătă irii prin modificare a Regulamentului de conferire a titlului deț
 Cetă ean de Onoare  al ora ului Borsec.ț ș

     Luând în considerare prevederile  art.36(8) din Legea nr.215/2001 
republicată 2007 privind administra ia publică locală cu modificările i completările ț ș
ulterioare,

     Văzând avizul favorabil al comisiei pentru administra ie publică locală, ț
juridică, socială din cadrul Consiliului local oră enesc Borsec.ș

      În temeiul dispozi iunilor art.39(2), art.36(1), art.36(8), art.45(1), ț
art.115(1), lit.b) din Legea nr.215/2001republicată 2007 privind administra ia publicăț
locală cu modificările i completările ulterioare, precum i cu respectarea Legii ș ș
nr.52/2003 privind transparenta decizională  în administra ie publică, republicată ț
2013 cu modificări i completări.ș

H O T Ă R E  T EȘ  

    Art.1,  Aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de 
cetă ean de Onoare al Ora ului Borsec, conform Anexei nr.1 care face parte integrantăț ș
din prezenta hotărâre.

     Art.2. Cu data prezentei hotărâri se abrogă toate hotărârile adoptate în
acest sens.

     Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredin ează,primarul localită ii în colaborare cu compartimentul  juridic  din   cadrulț ț
aparatului de specialitate al primarului.

     Art.4.   Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale Borsec, ț
prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin afi aj la sediul primăriei.ș ț ș

               Art.5. Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale Borsec, ț
prezenta hotărâre se înaintează :
                                   Institu iei Prefectului jude ului Harghita pentru verificarea ț ț
legalită ii actului administrativ.ț                                        
                                   Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;

                      Borsec, la  23 februarie 2016

    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
     Benkes Zsolt
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        ROMÂNIA Anexa nr.1 la HCL nr.22/2016
JUDE UL HARGHITAȚ
  ORA UL BORSECȘ
CONSILIUL LOCAL 

R E G U L A M E N T
                      pentru conferirea titlului de Cetă ean de Onoare al ora ului Borsecț ș

Cap.I. Dispozi ii generaleț

                    Art.1.(1) Dreptul de a propune conferirea/acordarea titlului de Cetă ean ț
de Onoare al ora ului Borsec revine:ș

 primarul
 viceprimarul
 consilieri locali, individual sau în grup
 cetă eni, în condi iile art.45(6) i art.109 din Legea nr.215/2001, ț ț ș

republicată, cu modificările i completările ulterioareș
 organisme sau institu ii publice sau private, care î i desfă oară activitatea ț ș ș

în ora ul Borsec cu condi ia preluării, ca ini iativă, de către persoanele ș ț ț
enumerate la lit. a-c din prezentul articol.

                             (2) Propunerile de conferire a titlului vor fi înso ite de o notă de ț
prezentare a persoanei pentru care se propune acordarea titlului i cu men iunea că ș ț
sunt îndeplinite condi iile prevăzute de prezentul Regulament.ț

Art.2.  Baza legală pentru propunerea candida ilor la acest Titlu este ț
reprezentată prin ,, art.36(8), din Legea nr.215/2001republicată 2007 privind 
administra ia publică locală cu modificările i completările ulterioare, Regulamentul deț ș
Organizare i Func ionare a Consiliului local al ora ului Borsec aprobat prin Hotărâreaș ț ș
Consiliului local oră enesc Borsec nr.72/21.06.2012 i de dispozi iile prezentului ș ș ț
Regulament. 

Art.3(1). Titlul de Cetă ean de Onoare se conferă persoanelor fizice care ț
îndeplinesc cumulativ următoarele condi ii:ț

 sunt majore
 au valoare, competen ă, moralitate recunoscute de către comunitatea ț

locală, rezultate din nota de prezentare
 au avut o contribu ie deosebită la dezvoltarea i cre terea prestigiului ț ș ș

ora ului Borsec pe plan na ional i/sau interna ionalș ț ș ț
 nu au antecedente penale

                          (2) Conferirea titlului de Cetă ean de Onoare al ora ului Borsec nu ț ș
este condi ionată de cetă enie, na ionalitate, domiciliu, sex, religie, apartenen ă ț ț ț ț
politică.

Art.4. Titlul se poate acorda, după caz:
 în timpul vie ii persoanei în cauzăț
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 Post – mortem
Art.5. Titlul are următoarele caracteristici:

            -  este personal
                     -  este netransmisibil
                     - conferă drepturi titularului
                     - are valabilitate nedeterminată 

Cap.II. Categorii de personalită i îndreptate la primirea titluluiț

Art.6. Sunt îndreptă ite să fie propuse pentru acordarea Titlului, ț
categoriile de personalită i aflate în una din următoarele situa ii:ț ț
   a) Personalită i ale vie ii publice, politice, economice, sociale, culturale , spirituale ț ț
sau sportive, persoane născute sau domiciliate în ora ul Borsec precum i ș ș
personalită i străine care, prin activitatea lor, au avut o contribu ie importantă la ț ț
dezvoltarea i cre terea prestigiului ora ului Borsec la nivel na ional i/sau ș ș ș ț ș
interna ional.ț
  b) Persoanele care, în mod dezinteresat, prin dona ii, activită i umanitare sau alte ț ț
ac iuni similare, au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la ț
îmbunătă irea vie ii locuitorilor ora ului Borsec .ț ț ș
  c) Fo ti de inu i politici, veterani de război sau militar, a căror via ă i activitate s-au ș ț ț ț ș
remarcat prin acte de bravură deosebite, demn de a intra în istoria ora ului Borsec.ș
  d) Cetă eni români sau străini, care desfă oară activită i caritabile deosebite pe ț ș ț
teritoriul ora ului Borsec, beneficiari ai acestor activită i fiind orfanii, bătrânii, copii ș ț
adolescen i/ cu handicap sau institu iile care adăpostesc i îngrijesc ace ti defavoriza iț ț ș ș ț
ai soartei.
  e) Celor care au trecut în eternitate, dar care prin renumita lor activitate au 
promovat imaginea ora ului Borsec i a  ării.ș ș ț
  f) Altor persoane în cazuri temeinic justificate.
  g) Persoane care au dat dovadă de acte de curaj, devotament în folosul comunită ii, ț
preîntâmpinând producerea unor evenimente cu consecin e grave pentru ora  sau ț ș
locuitorii acestuia.

Cap.III. Incompatibilită iț

Art.7. Titlul de Cetă ean de Onoare al ora ului Borsec nu poate fi acordat:ț ș
  a) Cetă enilor români/străini  care au  suferit condamnări prin hotărâri judecătore ti ț ș
definitive pentru săvâr irea unor infrac iuni de drept comun ori care nu au ș ț
capacitatea de exerci iu deplină.ț
  b) Cetă enilor care au pe rolul Instan elor ( na ionale) cauze care ar leza imaginea ț ț ț
titlului, situa ie în care propunerea de acordare a acestei distinc ii se va efectua după ț ț
clarificarea situa iei juridice a persoanei propuse.ț
                  Art.8. Persoanele care se găsesc în una din situa iile prevăzute la articolul ț
precedent, după caz:

a) nu pot ob ine titlulț
         b) pierd titlul ob inutț

Cap.IV. Procedura acordării, înmânării  i înregistrării titluluiș

    Procedura dezbaterii candidaturilor constă în;

Art.9(1). Documentele cu propunerea de acordare se înregistrează la 
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Registratura a primăriei ora ului Borsec, serviciul juridic.ș
                            (2) Documentele necesare pentru promovarea propunerii constau 
în:

a) copie buletin/carte de identitate – vizat pentru conformitate cu 
originalul;

b) Curriculum vitae ( în original)
c) Certificat cazier judiciar ( în original)

                  d) Expunere de motive a ini iatorului ( în original)ț
                  c) Actul de deces al celui propus, după caz ( copie conformă cu originalul)

(3) Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului întocme te un referat i proiectul de hotărâre i le înaintează primarului ș ș ș
spre aprobare. După aprobare, documenta ia se înaintează comisie pentru ț
administra ie publică locală, juridică, socială din cadrul Consiliului local oră enesc ț ș
Borsec pentru a fi discutat i pentru eliberarea avizului favorabil.ș
                           (4) Propunerea se introduce pe ordinea de zi al edin ei Consiliului ș ț
local.

(5) Pre edintele de edin ă va citi în plen expunerea de motive în ș ș ț
urma căruia urmează să fie conferit Titlul de cetă ean de Onoare al ora ului. ț ș

(6) Acordarea Titlului de Cetă ean de Onoare al ora ului Borsec se ț ș
va realiza de plenul Consiliului local oră enesc Borsec în edin ă ordinară, ș ș ț
extraordinară cu votul a 2/3 din numărul consilierilor locali ( 8 voturi).
                            (7) Decernarea Titlului persoanei laureate se va efectua de către 
Primarul ora ului Borsec în cadru festiv.ș

(8) Primarul ora ului Borsec, înmânează Diploma de cetă ean de ș ț
onoare al ora ului Borsec persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă. ș
Persoana laureată sau reprezentantul acesteia precum i alte persoane prezente pot ș
lua cuvântul în vederea eviden ierii meritelor acesteia.ț
  (9) Diploma de Cetă ean de Onoare este înscrisă într-un registru ț
special de eviden ă a Cetă enilor de Onoare ai ora ului Borsec.ț ț ș

CapV. Drepturile dobândite de de inătorul Titlului de Cetă ean de Onoare:ț ț

     Art.10.(1) Persoana care de ine titlul de Cetă ean de Onoare al ț ț
ora ului Borsec are următoarele drepturi:ș

a) acces gratuit la spectacolele i la manifestările tiin ifice, cultural – artistice i ș ș ț ș
sportive care se desfă oară pe raza teritorială a Ora ului Borsec i la care Consiliul ș ș ș
local, Primăria i serviciile subordonate acestora sunt organizatori;ș

b) acces gratuit la bazele de agrement ale ora ului Borsec ș
         c) dreptul la asisten ă medicală gratuită în unită ile sanitare de specialitate ce ț ț
apar in i/sau sunt finan ate din bugetul local;ț ș ț
         d) dreptul de a sus ine alocu iuni scrise sau verbale cu acordul organizatorilor ț ț
de manifestări, în cazul în care  acestea ori festivită ile aferente fac referire la ora ul ț ș
Borsec.
         e) sprijin pentru rezolvarea unor probleme referitoare la administra ia publică ț
locală.
         f) acordarea unei suprafe e de teren de 500 mp., în intravilanul ora ului Borsec.ț ș
         g) scutirea sau reducerea cu 50% după caz, de la plata impozitului pe clădire i ș
pe terenul intravilan aflat în folosin ă titularului distinc iei de Cetă ean de Onoare al ț ț ț
ora ului Borsec.ș

(2) În situa ia conferirii titlului de cetă ean de Onoare al ț ț
ora ului Borsec unui cetă ean străin, hotărârea consiliului local i diploma de onoare ș ț ș
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vor fi redactate i în limba  ării al cărui cetă ean este precum i, la cerere într-o limbă ș ț ț ș
de circula ie interna ională.ț ț
                                    (3) Drepturile prevăzute la art.11 încetează în una din 
următoarele situa ii:ț

a) decesul titularului
         b) retragerea titlului 

Cap.VI. Îndatoriri ale Cetă eanului de Onoare al ora ului Borsecț ș

Art.11. Posesorul titlului de Cetă ean de Onoare al ora ului Borsec, ț ș
are următoarele obliga ii:ț

a) prin activitatea pe care o desfă oară, să contribuie la dezvoltarea ș
neîntreruptă a rela iilor sau activită ilor care au avut ca efect acordarea titlului sus ț ț
men ionat.ț

b) să nu atingă nici un fel de atingere morală sau de prestigiu, prin 
comportament sau ac iuni voluntare sau involuntare titlului astfel dobândit.ț
                  c) să nu compromită cu rea voin ă interesele comunită ii care i-a acordat ț ț
titlul  mai sus men ionat, precum ț

 denigrarea unor realizări comune în diverse domenii de aplicare, atunci când 
apar diverse obstacole de natură legislativă, administrativă sau financiară, 
divergen e de opinii sau de strategii, ambi ii sau interese personale;ț ț

 diverse promisiuni făcute i neonorate din motive subiective, având ca scop ș
dobândirea Titlului de cetă ean de Onoare precum i a altor avantaje morale ț ș
sau materiale;

 întreruperea voluntară a unor activită i în derulare de către posesorul ț
titlului, activită i în urma cărora Consiliul local a acordat acest titluț

 condamnare penală cu caracter definitiv dată de justi ie pentru activită i ț ț
ilegale.

                 d) să participe la manifestările sau festivită ile organizate de către Consiliulț
local la care titularul, conform protocolului este convocat de către primarul ora ului înș
baza unei invita ii scrise.ț

Cap.VII. Retragerea Titlului de Cetă ean de Onoare al ora ului Borsecț ș

Art.12.Titlul conferit se retrage în următoarele situa ii:ț
a) atunci când ulterior decernării, apar incompatibilită i prevăzute la art.7ț

  b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă 
natură ora ului Borsec, locuitorilor săi sau  ării.ș ț

Art.13. Retragerea titlului se face de către Consiliul local oră enesc ș
Borsec astfel: 

a) pe baza sesizării Consiliului local oră enesc Borsec de către persoanele ș
men ionate la art.1 din prezentul Regulament.ț

b) dezbaterea cazului de către Consiliul local oră enesc Borsecș
c) adoptarea hotărârii de retragere a titlului cu votul 2/3 din numărul 

membrilor consiliului ( 8 voturi)
d) comunicarea în scris hotărârea adoptată fostului titular al titlului.

Art.14. Hotărârea adoptată de către Consiliul local oră enesc Borsecș
poate fi contestat de către persoana căreia i-a fost retras titlul de Cetă ean de Onoare ț
al ora ului, potrivit legii contenciosului administrativ.ș

Cap.VIII. Dispozi ii finaleț
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Art.15. To i cetă enii care pentru merite deosebite au fost ț ț
recompensa i cu titlul de Cetă ean de Onoare al ora ului Borsec, vor fi înscri i în ț ț ș ș
registrul special al Consiliului local.

Art.16.Legitimarea Cetă enilor de Onoare ai ora ului Borsec se va ț ș
face în baza unui înscris denumit Brevet, semnat de către primarul ora ului i emis deș ș
serviciul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
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