
RăOăMăÂăNăIăA 
JUDEXULăHARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CIUMANI 

 
  
  

H OăTă;ăRăÂăRăEăAănr.59/2015 
privind aprobarea Regulamentului  de acordare  a Titlului de Cet<Yean de 

Onoare alăcomuneiăCiumaniăşiăaăMedalieiăProăUrbe,ămodificat 
  
           Consiliul local al comunei Ciumani întrunit în şedinta ordinar< din 10.12.2015; 
           Examinând proiectul de hot<râre iniYiat de Primarul comunei Ciumani, privind 
modificarea regulamentului de  acordare a Titlului de Cet<Yean de Onoare al comunei 
Ciumani şi a Medaliei Pro Urbe nr.59/ 2015, 
         Analizând referatul compartimentului pentru dezvoltare local< , prin care se 
propune aprobarea modific<rii Regulamentului pentru acordarea Titlului de Cetatean de 
Onoare şi Medaliei pro urbe nr.59/2015, 
        ReYinând raportul favorabil Comisiei de specialitate pentru cultur< nr.59/2015 ; 
         Având în vedere Hot<rârea Consiliului Local al comunei Ciumani nr.15 din 16.iunie 
2009, privind aprobarea acord<rii Titlului de Cet<Yean de onoare al comunei Ciumani şi 
a Medaliei Pro Urbe, aprobarea Regulamentului de acordare al acestor titluri, 
       Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenКa decizional< în 
administraКia public< local<, v<zând procesul verbal de afiИaj nr.2896/2015, 
        Potrivit dispozitiunilor art. 36 alin.(8) şi art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale,republicat< cu modific<rile şi complet<rile ulterioare,cu un 
num<r de 11 voturi, 
  

hăoătă<ărăeăşătăe: 
  
 
       Art.1. Se aprob<  Regulamentul de  acordare a Titlului de Cet<Yean de Onoare şi 
Medaliei Pro Urbe în comuna Ciumani, modificat conform anexei nr.1, care face parte 
integrant< din prezenta hot<râre.     
       Art.2. Se revoc< Regulamentul de  acordare a Titlului de Cet<Yean de Onoare şi 
Medaliei Pro Urbe în comuna Ciumani aprobat prin Hot<rârea Consiliului Local Ciumani 
nr.15/2009.      
       Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot<râri se îns<rcineaz< Primarul 
comunei Ciumani. 
 
 
 PREŞEDINTEăDEăŞEDINX;ăă              CONTRASEMNEAZ; PENTRU LEGALITATE 
   Zrinyi Eniko-Erika                                        Secretar: Balogh Zita 
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Anexa nr.1 la HCL nr.59/2015. 
 

Regulament 
pentruăacordareaăTitluluiădeăCet<Кean de onoare al Comunei 

Ciumani respectiv pentru acordarea Medaliei Pro Urbe 
  
Titlul de Cet<Yean de onoare al comunei Ciumani  reprezint< cea mai înalt< distincYie 
acordat< de c<tre Consiliul Local al comunei Ciumani. 
Medalia Pro Urbe este o distincYie, care poate fi conferit< separat de titlul de cet<Yean 
de onoare şi se acord< persoanei fizice, locuitor al comunei Ciumani, a c<rei activitate în 
domeniul socio-economic s-a dovedit a fi în folosul comunei Ciumani. 
  
Capitolul I : 
Art. 1. 
Alin (1) -Titlul de cet<Yean de onoare al comunei Ciumani respectiv Medalia Pro Urbe, se 
acord< dup< caz, din iniYiativa: 

a) Primarului, 
b) Consilierilor locali, 
c) Persoanelor juridice care desf<şoar< activitate în domeniul/domeniile în care s-a 

afirmat cel propus; 
d) Unui num<r de cel puYin 5% din populaYia cu drept de vot a comunei Ciumani, pe 

baza unui tabel semnat de c<tre aceştia, promovat de c<tre un consilier, sau un 
grup de consilieri locali. 

Alin.(2) Titlul de cet<Yean de onoare al comunei Ciumani va fi acordat de Consiliul Local 
al comunei Ciumani. 
Alin.(3) Medalia pro Urbe se acord< de primarul comunei Ciumani.  
Art. 2. Acordarea titlului sau a medaliei nu este condiYionat< de : 

a) cet<Yenie ; 
b) naYionalitate ; 
c) vârst< ; 
d) domiciliu, excepYie la Medalia pro Urbe ; 
e) sex ; 
f) religie ; 
g) apartenenYa politic< . 

Art. 3. Titlul sau medalia se acord< dup< caz : 
a) în timpul vieYii celui în cauz< ; 
b) post-mortem . 

Art. 4. Titlul sau medalia are urm<toarele caracteristici : 
a) este personal; 
b) este netransmisibil; 
c) este un drept al titularului; 
d) are valabilitate nedeterminat<. 

 



2 

 

Capitolul II- Categoriiă deă personalit<Yiă îndrept<Кite la primirea titlului şiă
medaliei: 
Art. 5-Sunt îndrept<Yite s< fie propuse pentru acordarea titlului sau a medaliei, 
categoriile de personalit<Yi care se g<sesc în una din situaYiile urm<toare : 

a) personalit<Yi cu recunoaştere local<, judeYean<, naYional< sau universal< care şi-
au pus amprenta asupra dezvolt<rii comunei Ciumani şi a imaginii acestuia ; 

b) personalit<Yi care, prin realiz<rile lor deosebite, au f<cut cunoscut numele 
comunei Ciumani în Yar< sau în str<in<tate ; 

c) persoane care, prin acYiunile lor, au preântâmpinat producerea de evenimente 
deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat vieYile concet<Yenilor lor, 
în comuna Ciumani ; 

d) persoane care, prin acYiunile lor dezinteresate (donaYii, actiuni umanitare, etc.) 
au produs o îmbun<t<Yire simYitoare a condiYiilor de viaY< a locuitorilor comunei 
Ciumani; 

e) unor sportivi din Ciumani, care au obYinut rezultate deosebite în competiYii 
sportive internaYionale. 

  
Cap. III- Incompatibilit<Yi : 
Art. 6- Nu pot deYine titlul sau medalia persoanele care se g<sesc în una din 
urm<toarele situaYii: 

a) condamnate prin hot<râre judec<toreasc< definitiv<, pentru  crime împotriva 
umanit<Yii; 

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea titlului, propunerea se va 
face dup< clarificarea situaYiei juridice . 

Art. 7- Persoanele care se g<sesc în una din situaYiile prev<zute la art. 6, dup< caz: 
a) nu pot obYine titlul; 
b) pierd titlul obYinut. 

  
Cap. IV- Proceduraăacord<rii,ăînmân<riiăşiăînregistr<rii titlului sau medaliei:  
Art. 8.-Procedura dezbaterii candidaturilor este urm<toarea: 
      (1). Documentele cu propunerile se înregistreaz< la Registratura Prim<riei Comunei 
Ciumani şi se pred< Compartimentului de dezvoltare local<. 
      (2). Documentele vor cuprinde cel puYin urm<toarele înscrisuri : 

a) o declaraYie tip de acceptare a titlului de Cet<Yean de Onoare al comunei 
Ciumani; 

b) Actul de identitate (xerocopie vizat< în conformitate cu originalul, dup< caz) ; 
c) Curriculum Vitae sau biografie; 
d) 3 recomand<ri de la persoane fizice sau juridice din domeniul de activitate al 

candidatului pentru titlul de Cetatean de Onoare al comunei Ciumani sau al 
candidatului pentru Medalia Pro Urbe. 

e) expunerea de motive a iniYiatorului, în original ; 
f) actul de deces al celui propus, dup< caz (copie vizata cu originalul) ; 
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     (3). Compartimentul pentru dezvoltare local< întocmeşte referatul şi proiectul de 
HCL  şi le înainteaz< Primarului- pentru medalie- pentru a fi aprobat< iar pentru titlu, 
Comisiei de Specialitate a Consiliului Local pentru cultur<, pentru a fi discutat. 
     (4). Propunerile de cet<Yean de onoare se dezbat în plenul Consiliului Local al 
comunei Ciumani, în şedinY< ordinar< sau extraordinar< iar propunerile pentru medalie 
se aprob< de c<tre Primarul comunei Ciumani; 
     (5). Referatul întocmit de Compartimentul de dezvoltare local<, va fi citit în şedinYa 
plenului Consiliului Local al comunei Ciumani, de c<tre preşedintele de şedinY<. 
     (6). Acordarea titlului  se va face de c<tre plenul Consiliului Local . 
     (7). Propunerile respinse nu pot fi reîntroduse în dezbatere în acceaşi legislatur< ; 
     (8). Decernarea titlului se face de c<tre preşedintele de şedinY< a Consiliului Local al  
comunei Ciumani. 
     (9) Decernarea medaliei se face de c<tre Primarul comunei Ciumani. 
     (10). Se acord< anual Иi nu se acord< ambele premii pentru aceeaИi persoan<. 
Art. 9- Metodologia înmân<rii titlului este urm<toarea : 

a) Primarul  anunY< festivitatea ce urmeaz< s< se desf<şoare ; 
b) Primarul comunei Ciumani prezint< expunerea de motive care a stat la baza 

propunerii de HCL şi acord<rii Medaliei Pro Urbe. 
c) Preşedintele de şedinY< a Consiliului Local Ciumani înmâneaz< diploma de 

« Cet<Yean de onoare al comunei Ciumani« persoanei laureate sau persoanei 
care o reprezint< ; 

d) Primarul comunei Ciumani înmâneaz< « Medalia Pro Urbe » şi o plachet< 
realizat< în acest scop,  persoanei laureate sau persoanei care o reprezint< ; 

e) Iau cuvântul persoanele laureate sau reprezentanYii acestora ; 
f) Pot s< ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc s< sublinieze pe scurt 

meritele laureatului ; 
g) Laureatul este invitat s< scrie cîteva rânduri în cartea de Onoare a Comunei 

Ciumani. 
Art. 10- Diploma şi medalia este înscris< de c<tre Compartimentul de dezvoltare local< 
în Registrul cu evidenYa Cet<Yenilor de onoare a Comunei Ciumani respectiv  evidenYa 
posesorilor Medaliei Pro Urbe. 
  
Capitolul V-DrepturiădobânditeădeădeYin<torii titlului sau medaliei : 
Art. 11-DeYin<torii titlului sau medaliei dobândesc urm<toarele drepturi specifice : 

a) Dreptul de a lua cuvântul la şedinYele Consiliului Local al Comunei Ciumani, la 
dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b) Dreptul de a participa la toate manifest<rile desf<şurate sub patronajul Consiliului 
Local al comunei Ciumani, sau în care acesta este co-organizator; 

c) Dreptul de a primi gratuit abonamente la piese de teatru organizate la C<minul 
Cultural din Ciumani. 

d) Dreptul de a participa gratuit la toate manifest<rile cultural-sportive organizate 
de instituYiile aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Ciumani. 
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Art. 12. Drepturile prev<zute la Art.11 înceteaz< în urm<toarele situaYii ; 
a) decesul titularului; 
b) retragerea titlului sau a medaliei. 

  
Cap. VI- Retragerea titlului sau a medaliei:  
Art. 13.Titlul sau medalia se retrage în urm<toarele situaYii: 

a) atunci când ulterior decern<rii, apar incompatibilit<Yile  prev<zute la art. 6; 
b) atunci când persoana laureat< produce prejudicii de imagine sau de alt< natur< 

comunei Ciumani sau locuitorilor s<i. 
Art. 14. Retragerea titlului  se face de c<tre Consiliul Local al comunei Ciumani iar 
retragerea medaliei de c<tre Primarul comunei Ciumani dup< urm<toarea metodologie:  

a) este sesizat Consiliul Local al comunei Ciumani, respectiv Primarul comunei 
Ciumani de c<tre persoanele menYionate la art. 1 ; 

b) dezbaterea cazului pentru titlu se va face în cadrul comisiilor Consiliului Locali;  
c) retragerea titlului se va face prin hot<râre a Consiliului Local cu votul a dou< 

treimi din totalul membrilor Consiliului Local, conform procedurii similare stabilit< 
la art. 8, pentru dezbaterea candidaturii ; 

d) la şedinYa Consiliului Local, va fi invitat deYin<torul titlului, iar dac< va fi prezent, i 
se va acorda cuvântul, la solicitarea sa ; 

e) în caz de neparticipare, hot<rârea urmeaz< s< i se comunice în termen de 15 zile. 
f) retragerea medaliei se face la aprobarea primarului pe baza raportului 

compartimentului pentru dezvoltare local<. 
 

Cap. VII- ÎndatoririăaleăCet<Yenilor de Onoare respectiv a posesorilor Medaliei 
Pro Urbe :  
Art. 15- Cet<Yenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Ciumani. 
  
Cap. VIII- Dispozitii finale :  
Art. 16- InformaYiile publice referitoare la Cet<Yenii de Onoare respectiv posesorii 
Medaliei Pro Urbe vor fi publicate  în Informatorul comunei Ciumani şi în format 
electronic pe portarul comunei Ciumani, la rubrica special deschis< ca urmare a acestui 
Regulament.   
  
 

PREЗEDINTEăDEăЗEDINЙ;ăăăăăăăăăăăăăă   CONTRASEMNEAZ;ăPENTRUăLEGALITATE 

      Zrinyi Eniko-Erika                                             Secretar : Balogh Zita 


