
1

i
I
!

l

'9

n$

ROMANIA
.IUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE

Cu privire la aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de Cetatean de onoare al

orasului Piatra Olt

Consiliul Local Piatra Olt judetul Olt intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere :

Raportul nr 17378 din 23.09.2011 al Biroului Administratie publica Iocala din cadrul
aparatului de specialitate al primarului *l
Prevederile art 36 alin (8) din Legea'nr 215DA}l,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare
Raportul Comisiei Administratie Publica,Juridic din cadrul Consiliului Local
In temeiul art 45 alin (1) din Legea w 21512001 cu privire la administratia publica

locala,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare 1

HOTARASTE

Art 1 Se aproba Regr.rlamenrul de conf'erire a titlului de Cetatean de onoare al orasului
Piatra olt potrivit Anexei care face integranta din prezenta hotarare

Art 2 Primarul orasului Piatra Olt si Biroul Administratie publica locala vor duce la
indeplinire dispozitiile prezentei hotarari
Art 3 Prezenta hotarare se va transmite :

lnstitutiei Prelectului judetut Olt
Primarului oras Piatra Olt
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
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Anexa Ia H.C.L nr 58 din 30.09.2011

"- REG"ULAMEN{T

De conf-erire a titlului ddtetatean de-onoare al orasului Piatra Olt

di.{

Confonl, preveclerilor art 36 aiin (8) din Legea nt 215 I 20Al cu privire la

administratia publica locala .r'epublicata cu moditlcarile si completarile ulterioare.

Consiliul Local poate conferi persoanelor f-rzice romane sau straine cu merite deosebite

titlul de Cetatean de onoare al orasului Piatra Olt

procedura de colfbrire si retragere a titlului de cetateau de olloare al orasului

Piatra Olt este regementata de prezentui
'I

REGT]LAMENT
nl'L:

Art.l. (1) Propuneliler.le confeliffia titlului de Cetatean de onoare al orasului Piatra

Olt, se face de catre:

a) primar

b) viceprimar

c) consilieri locali cetateni in conditiile Legii nr 215 I 2001. republicata cu

modificarile si completarile ulterioare art 45 alin (6) si art 109

d) organisme sau institutii publice sau private care isi desfasoara activitatea pe taza

orasului Fiatra Olt .cu conditia preluarii propunerii .ca initiataiva ,de catre

persoanele enumerate la lit a-c'iin prezentul articol

(2) Propunerile de acordare a titlului'' vor fi insotite de o nota de prezentare a

persoanei pentru care se propllllr";onferirea'titlului si cu mentiunea ca sunt indeplinite

urmatoarele conditiile prevazute de piezentul Regulament '

Art.Z. (1) Titlul de C'etatean de onoare se conferapersoallelor fizice care indeplinesc

urmatoarele conditii :

a) sunt ma.iore



b) alr valoare,competenta,moralitate recunoscute de catre comllnitatealocala,tezultate

din nota de prezentare

c) ag sau au avut o contributie deosebita la dezvoltarea si la cresterea prestigiului

orasului Piatra OIt sau al tari,i pe plan national si international

d) nu au antecedente penale

(2) Conf-erirea titului de Cetatean de onoare nu este conditionata de cetatenie.

nationalitate, domiciliu. sax. religie. afiarlenenta politica.

Art.3. Titlul se poate acorda. dupa cttz-:

a) in timpul vietii persoanei in cauza

b) post moftem

Art.4. Titlul are urmatoarele caracteristiei:

a) este personal

b) este netransmisii

d) are valoare nedeterminata

Art.S. Titlul de cetatean de onoare a oasului Piatra Olt va fi conferit:

a) personalitatilor vietii pubiice. politice" economice" sociale, culturaie sau spotlive.

persoaneior nascute sau domicilate in orasul Piatra Olt, precum si personalitatilor

romaneall straine care prin activitatea lor au avut contributie importanta la

dezvoltarea si cresterea prestigiului orasLrlui Piatra Olt la nivel national sau

international 
, 
''

b) persoanelor care in mocl cletiruteresat prin donatii, actiuni umanitare sau alte

actiuni similare au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la

imbunatatirea vietii locuitorilor orasului Piatra Olt

c) persoanelor care au clat ciovada de acte de cttraj, devotement in folosul

comunitatii, preantampinand producerea unor evenimente cu consecinte grave

pentru orasul Piatra Olt sau pentru locuitorii acestuia

d) unor fosti detinuti politici. veterani de razboi sau militari in a caror viata si / sau

activitate au fost remarcate acte de bravura deosebita demne de a intra in istoria

orasului Piatra Olt

e) altor personae in cazuri teni'einic justilicate



Art.6. (i) in docurnentatia inainiata Primariei orasului Pitra Olt in vederea acordarii

titluluii de cetatean de onoare si arhivati in dosarr-tl de sedir-rta a1 Consilir:lui Local din

clata in care se aproba hotararea. se vor gasi obligatoriu:

Documentele necesare pentru promovarea propunerii constau in:

expunerea de motive a primarului
raportul de specialitate al compartimentului de specialitate

reierat sau informare de prezentare a biografiei, activitatii persoanei propuse

avizul comisiei de specialitate
nrnientrtI r]e lrnfar"rra

(2) In situatia acordarij titluilui post lxofiem . actele obligatorii sunt:

a) nota de prezentare

cerlificate de deces

(3) Documentele n.ientionate mai sus vor fi inaintate spre analiza si veriflcare

Biroului Administratie publica locala, juridic din cadrul aparatuiui de specialitate al

primarului. u

Art.1. Persoana care detine titlul de cetatean de onoare al orasului Piatra OIt. are

urmatoarele drepturi:

a) inscrierea in cafiea de onoare a aorasului Piatra Olt

b) conf-erirea lnsemnelor corespunzatoare titluilli de cetatean de onoare al orasului

Piatra Olt. dipiorna de cetatean de onoare cu placheta cu stema orasr"rlui

c) acces gratuit la spectacolele si manifestarile stiintif-ice. cultural artistice si spofiive

care se desfasoara pe raza admin,istrativ teritoriaia a orasului Piatra Olt si la care

Consiliul local Piatra Olt. Prin-raria orasuiui Piatra Otrt. institutiile si serviciile

publice subordinate aceestora sunt organizalort

Art.8" (1) Ceremoniile cle decernare a titiuhrii de cetatean de oiroare au loc in cadrul

unei sedinte solemne a Consiliuiui l,ocai organizate anual de catre Consiliui Locai.

(2) prin exceptiile de la dispozitiile alin (1) pentru motive temeinice invocate

de catre persoanele flzice sau juridice cerernonia de decernare a titluh"ri de cetatean de

onoare se va f"ace si ia alta data stabilita de Consilir-rl Local.

(3) Conf'erirea salr retragerea titlulr"ri prer,'azut la alin. (1) se face prin Hotarare

a Consiliului Local adoptata cu cvorum prevazttt de Iege

(4) titlul va f-r inmanat peisoanei respective de catre primarui orasului Fiatra

Clt, care va purta esarfa cu tricolor



Art"9. In situatia conferirii titlului de cetatean de onoare al orasului Piatra Olt,

unui cetatean strain, Hotararea Consililui Local si diploma de onoare vor fi redactate

si in lirnba tarii al carui cetitean este precum si intr-o iimba cle circulatie

internationaia.

Art.10. (l) Titlul de cetatean de onoare,,al oarsului Paitra Olt, poate fi retras prin

llotarare a Consiliuluil Local cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor

prevazute la art. 8 a1in.(3) in urmatoarele situaii:

a) persoana a fbst conclamnata pentru fapte penale printr-o Hotarare "Iudecatoreasca

rarnasa definitiva si irevocabila

b) persoana a compromis cu rea credinta interesele statului roman sau ale orasului

Piatra Olt

c) persoana a prejudiciat imaginea.orasului Piatra Olt prin fapte sau atitutini care

contravin regulilor de convietr.ire sociala si ale moralitatii.

(2) categoriile de persone care pot solicita retragerea titluluii de cetateatt c1e

onoare sunt cele prevazute la rt.1 alin.(1)

(3) retragerea titlului va fi adusa la cunostinta persoanei implicate in teruren

de I0 zile

(4) persoanele carora li se retrage titlul de cetatean de onoare al orasului

Piatra Olt nu mai benefi ciaza de drepti\urile prevazute la afi.7

Art.ll. Modelul Diplomei*dd onoare si a plachetei cu stema orasului va fi

stabilita prin Dispozitie de catre Primarul orasului Pitra Olt.

PRESEDINTE

ALEXANDRA CRINGUS


