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HOTĂRÂRE NR. 47/ 2021 

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de  

“CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI DĂNEȘTI” 
 

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 28 iulie 

2021, convocat prin Dispoziția nr. 78/2021, emisă de primarul comunei Dănești, 

județul Harghita; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr._____/2021; 

- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr.______/2021; 

- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei 

Dăneşti, înregistrat sub nr.______/2021; 

În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 15/ 2021 bugetului de stat pe anul 2021; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2021 privind aprobarea bugetului local al 

comunei DĂNEŞTI pe anul 2021 

Cu respectarea prevederilor art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, 

În temeiul art. 129 alin. (13),  art. 139 alin. (1.),  art. 196, alin. (1), lit. a) din 

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru acordarea titlului de 

“CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI DĂNEȘTI”, potrivit anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte primarul comunei DĂNEȘTI să înmâneze 

diplomele și titlurile cetățenilor cu astfel de merite, în cadrul unor evenimente și 

ocazii de sărbătoare. 

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică prin 

grija secretarului general al comunei DĂNEȘTI, primarului comunei DĂNEȘTI și 

Instituției Prefectului – Județul Harghita. 

Dănești, la 28 iulie 2021 

 

     Președintele de ședință,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Gál Kálmán 

 ………………….……………………   Secretarul general al  

C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 



………………….…………………… 
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ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. /2021 

 

REGULAMENTUL DE ACORDARE A TITLULUI DE 

 "CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI DĂNEȘTI" 

 

 

CAPITOLUL I. 

DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art.1. Regulamentul de acordare a titlului de "Cetăţean de Onoare" al Comunei 

Dănești stabileşte persoanele cărora li se poate conferi acest titlu, criteriile de acordare, 

drepturile de care aceste persoane se bucură şi procedura de acordare şi retragere a 

titlului.  

Art.2. Titlul de "Cetăţean de Onoare" al Comunei Dănești se poate acorda 

persoanelor fizice române sau străine pentru merite deosebite în domeniul economic, 

politic, juridic, social-cultural, ştiinţific, educaţie, sănătate, sport, dezvoltare 

urbanistică, relaţii internaţionale, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, culte, 

administraţie publică, protecţia mediului, etc., precum şi altor persoane importante, 

reprezentative pentru Comuna Dănești. 

Art.3. Titlul de "Cetăţean de Onoare" al Comunei Dănești se acordă de Consiliul 

local al Comunei Dănești, cu respectarea criteriilor şi procedurii prevăzute în prezentul 

Regulament. 

 

CAPITOLUL II. 

INIŢIATIVA ACORDĂRII TITLULUI DE "CETĂȚEAN DE ONOARE",  

PERSOANELE CĂRORA LI SE POATE ACORDA TITLUL ŞI CRITERIILE 

DE ACORDARE A TITLULUI 

 

Art.4. Titlul de "Cetăţean de Onoare" se poate acorda, după caz, din iniţiativa și 

propunerea: 

a) Primarului, viceprimarului, președintelui consiliului județean sau Prefectului 

județului; 

b) consilierilor locali sau județeni; 

c) reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice - instituţii, asociaţii, organizaţii, 

agenţi economici, care desfăşoară activităţi în domeniul în care s-a afirmat cel 

propus sau personalități recunoscute pe plan național din domeniul în care s-a 

afirmat cel propus; 

d) unui număr de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a Comunei Dănești, 

pe baza unui tabel cuprinzând datele de identificare şi domiciliul persoanelor, 

semnat de către acestea, care va sta la baza unui proiect de hotărâre promovat, 

după caz, de primar, un consilier sau un grup de consilieri. 

 

Art.5.  Acordarea titlului nu este condiţionată de: 

a) cetăţenie; 

b) naţionalitate; 
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c) vârstă; 

d) domiciliu; 

e) sex; 

f) religie; 

g) apartenenţă politică.    

 
Art.6. Titlul se acordă: 

a) în timpul vieţii celui în cauză; 

b) post-mortem.  

 

Art.7. Titlul are următoarele caracteristici: 

a) este personal; 

b) este netransmisibil; 

c) este un drept al titularului; 

d) are valabilitate nedeterminată;   

e) nu se moşteneşte 

 

Art.8.  Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea titlului categoriile de 

personalităţi care se găsesc în una din următoarele situaţii: 

a) persoanele în viaţă, cetăţeni români sau străini, născute sau care au trăit în 

Comuna Dănești sau a căror activitate este legată de Comuna Dănești;  

b) personalităţile din ţară şi/sau străinătate care prin activitatea lor în diferite 

domenii de activitate au contribuit semnificativ la dezvoltarea şi modernizarea Comunei 

Dănești şi a imaginii acestuia; 

c) persoanele care s-au remarcat în mod deosebit în protejarea unor monumente 

istorice, de artă, ale naturii şi mediului înconjurător; 

 d) personalităţile marcante care prin activitatea lor semnificativă au făcut 

cunoscută comuna în ţară şi în străinătate; 

 e) persoanele care prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare,etc) 

au contribuit în mod semnificativ la sporirea patrimoniului comunei Dănești sau la 

îmbunătăţirea simţitoare a condiţiilor de viaţă a cetăţenilor comunei; 

 f)  persoanele care au asigurat finanţarea unor servicii sociale, instituţii de 

cultură, educaţie, sănătate, sport, caritate, etc. în comuna Dănești; 

 g) persoanele care au dat dovadă de sacrificiu în situaţii de grea încercare pentru 

comună (incendii, calamităţi naturale, etc) sau care prin acţiunile lor au preîntâmpinat 

producerea de evenimente deosebit de grave, sau au dat dovadă de sacrificiu salvând 

vieţile concetăţenilor sau au contribuit la refacerea unor obiective de importanţă 

deosebită pentru comună afectate de incendii, calamităţi, etc; 

h) foştii deţinuţi politici sau veteranii de război care prin activitatea lor ulterioară 

au contribuit la crearea unei imagini pozitive a comunei în ţară şi în afara ţării; 

i) persoanele care, prin activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată şi prin 

invenţiile brevetate, au contribuit la crearea unor produse noi recunoscute pe plan 

naţional şi internaţional şi au făcut cunoscută comuna în ţară şi străinătate; 
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j) persoanele din domeniul educaţiei care au contribuit în mod constant la 

pregătirea elevilor care au obţinut premii la concursurile şcolare organizate la nivel 

naţional sau internaţional; 

k) persoanele din domeniul culturii, artei, și cultei care, prin creaţiile sau 

activitatea lor, au contribuit în mod semnificativ la îmbogăţirea patrimoniului spiritual 

al Comunei Dănești; 

l) persoanele care au obţinut rezultate deosebite în activitatea sportivă - 

medaliate la campionatele naţionale şi olimpice, europene şi mondiale, după caz; 

m) alte persoane cu merite deosebite în domeniul economic, politic, juridic, 

social-cultural, educaţie, sănătate, sport, dezvoltare urbanistică, apărarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, cultelor, administraţie publică, protecţia mediului, etc. 

 
Art.9.  Nu pot primi titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele 

situaţii: 

a) au fost condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru  infracţiuni 

contra statului, crime împotriva umanităţii precum şi alte infracţiuni care lezează 

imaginea titlului; 

b) au dosare pe rolul instanţelor judecătoreşti, în cauze care ar leza imaginea 

titlului, propunerea de acordare a acestuia urmând să se facă după clarificarea situaţiei 

juridice;  

Art.10. (1) Pentru acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare" se stabilesc  

următoarele categorii de criterii: 

1. Criteriul relevanţei domeniului în care performează: 

 2. Criteriul performanţei: 

 3. Criteriul reprezentării comunităţii locale: 

 4. Criteriul avantajului/avantajelor comunităţii locale: 

(2) Consiliul local poate reevalua anual categoriile de cr iterii şi/sau limitele 

punctajului ce se poate acorda fiecărui criteriu sau poate propune alte criterii relevante 

şi punctajul acestora. 

 

CAPITOLUL III. 

PROCEDURA DE ACORDARE A TITLULUI DE "CETĂŢEAN DE ONOARE" 

AL COMUNEI DĂNEȘTI 
 

Art.11. (1)  Propunerile pentru acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare" al 

Comunei Dănești se redactează în scris, se depun la Registratura Primăriei comunei 

Dănești. Propunerea va fi însoțită  de următoarele documente: curriculum vitae al 

persoanei propuse sau o notă de prezentare,  referatul de aprobare a iniţiatorului; cazier 

judiciar, copia actului de identitate sau actul de deces al celui propus, după caz; 

(2) Compartimentul de resort întocmeşte referatul şi proiectul de hotărâre şi le 

înaintează primarului. Propunerile pentru acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare" al 

Comunei Dănești se supun aprobării Consiliului local al Comunei Dănești.  

(3) Aprobarea acordării titlului se va face în ședința Consiliului local al Comunei 

Dănești cu votul majorității consilierilor locali în funcţie. 
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(4) Înmânarea titlului de "Cetăţean de Onoare" al Comunei Dănești se face în 

cadrul festiv, de către Primarul comunei Dănești, iar în lipsa acestuia de către 

consilierul de vârstă al Consiliului local sau a altui consilier delegat, după următoarea 

procedură: 

a) Preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare; 

b) Primarul Comunei Dănești  prezintă motivele care au stat la baza hotărârii de 

acordare a titlului; 

c) Cuvântul consilierilor locali precum și al altor persoane prezente care doresc 

să sublinieze pe scurt meritele persoanei căreia i s-a acordat titlul; 

d) Secretarul general al comunei prezintă Hotărârea Consiliului local de acordare 

a titlului; 

e) Primarul și viceprimarul Comunei Dănești înmânează diploma de “Cetăţean 

de onoare al Comunei Dănești” şi o plachetă realizată în acest scop  persoanei căreia i s-

a acordat titlul sau reprezentantului acesteia; 

f) Cuvântul persoanei căreia i s-a acordat titlul sau al reprezentantului acesteia; 

g) Înscrierea diplomei în Registrul cu evidenţa Cetăţenilor de onoare ai Comunei 

Dănești şi pe site-ul oficial al Primăriei comunei Dănești. 

 

CAPITOLUL IV. 

ÎNSEMNELE CARE ATESTĂ CALITATEA DE "CETĂŢEAN DE ONOARE" 

AL COMUNEI DĂNEȘTI 

 

Art.12. Însemnele care atestă calitatea de "Cetăţean de Onoare" al comunei 

Dănești sunt următoarele: 

a) Diploma de "Cetăţean de Onoare" al comunei Dănești, care se înmânează 

persoanei căreia i s-a acordat titlul sau, după caz, reprezentantului acesteia, pe 

care sunt reproduse stema şi sigiliul comunei Dănești şi care este semnată de 

Primarul şi Secretarul general al comunei Dănești. 

b) Placheta realizată în acest scop, pe care sunt reproduse stema şi sigiliul 

comunei Dănești. 

Art.13. Cheltuielile ocazionate de realizarea însemnelor care atestă calitatea de 

"Cetăţean de Onoare" al comunei Dănești, precum şi cele ocazionate de ceremonia 

înmânării titlului de “Cetăţean de Onoare” se suportă din bugetul local. 

 

CAPITOLUL V. 

DREPTURILE CETĂŢENILOR DE ONOARE AI COMUNEI DĂNEȘTI 
 

Art.14. (1) Cetăţenii României cărora li s-a acordat titlul de "Cetăţean de 

Onoare" beneficiază de următoarele drepturi: 

a) conferirea însemnelor corespunzătoare titlului de cetăţean de onoare: diploma 

de cetăţean de onoare şi placheta cu stema comunei Dănești. 

b) participarea gratuită la toate manifestările organizate şi desfăşurate sub 

patronajul Primăriei comunei Dănești sau Consiliului local al comunei 

Dănești, sau la care acestea au calitatea de coorganizator, sau la cele 
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organizate de instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului local al 

comunei Dănești; 

c) dreptul de a lua cuvântul la şedinţele Consiliului local al comunei Dănești, la 

dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 

(2) Cetăţenii altui stat cărora li se va acorda titlul de "Cetăţean de Onoare" se 

bucură de toate drepturile civile şi politice recunoscute cetăţenilor români, cu excepţia 

dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a alege sau de a fi ales, în condiţiile legii. 

(3) Drepturile prevăzute la art. 14 încetează în următoarele situaţii: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea titlului. 

Art.15. Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Dănești 

în ţară şi străinătate. 

 

CAPITOLUL VI. 

RETRAGEREA TITLULUI DE "CETĂTEAN DE ONOARE" AL COMUNEI 

DĂNEȘTI 

 
Art.16. (1) Titlul de "Cetăţean de Onoare" se retrage  în următoarele situaţii: 

a) deţinătorii acestuia au fost condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă 

pentru infracţiuni contra statului, crime împotriva umanităţii precum şi pentru alte 

infracţiuni care lezează imaginea titlului; 

b) în situaţia în care deţinătorii titlului au produs prejudicii de imagine sau de 

altă natură comunei Dănești sau cetăţenilor acestuia. 

(2) Procedura de retragere a titlului se face motivat cu respectarea                                                                                                        

acelor proceduri ca şi la atribuirea titlului, astfel: 

a) este sesizat Consiliul local al comunei de către persoanele care au propus 

acordarea titlului sau de către orice alte persoane care au cunoştinţă despre unul din 

motivele de retragere prevăzute la alin.(1); 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiei de specialitate juridică şi de 

disciplină, protecţie mediu şi turism a Consiliului Local al comunei Dănești; 

c) retragerea titlului se va face prin hotărâre a Consiliului local, cu respectarea 

procedurii de adoptare a hotărârilor acestuia; 

d) la şedinţa Consiliului local va fi invitat deţinătorul titlului, iar dacă va fi 

prezent, i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa; 

e) în caz de neparticipare, hotărârea urmează a i se comunica în termen de 15 

zile. 
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CAPITOLUL VII.  

DISPOZIŢII FINALE   

 

Art.17. Informaţiile publice referitoare la Cetăţenii de Onoare vor fi publicate şi 

în format electronic pe portalul Primăriei comunei Dănești, la rubrica special deschisă 

ca urmare a aprobării prezentului regulament. 

Art.18.  Prezentul Regulament de acordare a titlul de "Cetăţean de Onoare" intră în 

vigoare la data aprobării, prin hotărâre de către Consiliului local al comunei Dănești, şi se 

aduce la cunoştinţă publică.  
 

Dănești, la 28 iulie 2021 

 

     Președintele de ședință,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Gál Kálmán 

 ………………….……………………   Secretarul general al  

C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 



………………….…………………… 

 
 


