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A N U N Ţ 

  

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparenţa 

decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul comunei Beceni 

propune  spre   dezbatere  publică   Proiectul  de hotărâre   privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Comunei Beceni”,  ce 

urmeaza a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al comunei Beceni în ședința 

ordinară din luna august  2020. 

Cei interesați pot consulta proiectul de hotărâre  http://primariabeceni.ro/ și la 

sediul Primăriei și  pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 

recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primariei comunei Beceni 

din sat Beceni , nr. 135, comuna Beceni, județul Buzău, respectiv   in format electronic pe 

adresa de e-mail : contact@primariabeceni.ro până la data de 30.07.2020. 

  

  

  

PRIMARUL  COMUNEI BECENI 

Dumitru- Laurențiu CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@primariapascani.ro


 

 

PROIECT 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL 

B E C E N I 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de 

„Cetăţean de Onoare al Comunei Beceni” 

 

Consiliul Local al Comunei Beceni 

Avȃnd în vedere  

- Referatul de aprobare  al primarului comunei Beceni,  raportul de 

specialitate intocmit de biroului financiar contabil și achiziții; raportul de 

avizare al comisiei de specialitate ; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată ; 

-  dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 (13)  și art 196 alin. 1, lit. „a” din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al 

comunei Beceni”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Secretarul general al comunei va comunica persoanelor şi autorităţilor interesate 

 

 

INIŢIATOR,                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

      Primar,                                                                     Secretar general al comunei, 

Dumitru Laurenţiu CONSTANTIN                                                   Elena CÂRCEI 

 

Beceni 

Nr. 29/8.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa la HCL Beceni nr.........../............................ 

Regulamentul pentru acordarea 

titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Beceni’’  

 

 

Capitolul I - Dispoziţii generale 

 

Art. 1 – Titlul de „Cetăţean de onoare al comunei Beceni” se acordă, după caz, din 

iniţiativa: 

a) Primarului comunei Beceni; 

b) consilierilor locali; 

în baza unui Laudatio scris ṣi semnat, întocmit, de regulă, de personalităţi 

locale/naţionale din mediul academic, cultural, artistic, ṣtiinţific, social, politic, 

după caz. 

 

Art. 2 - Acordarea Titlului nu este condiţionată de: 

a) cetăţenie; 

b) naţionalitate; 

c) vârstă; 

d) domiciliul; 

e) sex; 

f) religie; 

g) apartenenţă politică. 

Art. 3 - Titlul se acordă în timpul vieţii sau post mortem. 

Art. 4 - Titlul are următoarele caracteristici: 

a) este personal; 

b) este netransmisibil; 

c) este un drept al titularului; 

d) are valabilitate nedeterminată. 

 

Capitolul II - Categorii de personalităţi îndreptăţite la primirea Titlului 

 

Art. 5 - Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului, categoriile de 

personalităţi care se găsesc în una din situaţiile următoare: 

a) personalităţi cu recunoaştere naţională sau internatională care şi-au pus 

amprenta asupra dezvoltării şi a imaginii comunei Beceni sau a României; 

b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut 



numele comunei Beceni, în ţară şi/sau străinătate; 

c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente 

deosebit de grave, sau prin sacrificiul lor au salvat vieţile concetăţenilor lor, în 

comuna Beceni sau în lume; 

d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare, 

etc.), au produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă ale locuitorilor 

comunei Beceni; 

e) unor foşti deţinuţi politic sau veterani de război care prin activitatea lor 

ulterioară au adus un aport la realizarea unei imagini pozitive a comunei Beceni 

sau a României în lume; 

f) unor sportivi care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive 

internaţionale; 

g) oricărei persoane care s-a remarcat în mod deosebit, în orice domeniu de 

activitate, iar acțiunile sale au dus la promovarea imaginii Comunei Beceni sau 

a României în lume 

h) Post mortem – demnitari, academicieni, profesori, orice alte persoane care au 

contribuit în mod deosebit la creșterea prestigiului României sau al Comunei 

Beceni, cu respectarea următoarelor condiții: 

- Contribuţia semnificativă, larg apreciată faţă de comunitatea locală, 

- Conduită etică, morală ṣi civică demnă, 

- Propunerea să vină din partea unei instituţii, asociaţii sau personalităţi 

renumite 

 

Capitolul III – 

Incompatibilităţi  

Art. 6 

(1) Nu pot deţine Titlul de „Cetăţean de onoare al comunei Beceni” persoanele 

care se găsesc în una din următoarele situaţii: 

a) au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea de infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de 

serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a 

unei infracțiuni săvârșite cu intenție care le-ar face incompatibile cu deținerea 

titlului cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia 

postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

b) este declarat definitiv că a desfăṣurat activităţi de poliţie politică. 

(2) In cazul în care persoana propusă pentru conferirea titlului face obiectul unor 

acţiuni pe rolul instanţelor de judecată privind fapte de natură celor menţionate 

la art. 6 alin. 1. 

Capitolul IV - Procedura acordării, înmânării şi  înregistrării titlului  

Art. 7 - Procedura dezbaterii candidaturilor est următoarea: 

(1) Propunerile pentru acordarea titlului de Cetăţean de onoare pot fi adresate 

Primarului comunei Beceni sau Consiliului Local al Comunei Beceni. 

(2) Documentele pentru acordarea titlului de Cetăţean de onoare vor cuprinde 



pe lângă înscrisurile reglementate de art.136 alin.8 din Codul administrativ, cel 

puţin următoarele înscrisuri: 

- Declaratie tip de acceptare a titlului de Cetatean de Onoare al comunei Beceni; 

- Actul de identitate (xerocopie vizata in conformitate cu originalul); 

- Curriculum Vitae in original; 

- Certificat de cazier judiciar in original; 

- Laudatio, în original, întocmit de persoanele menţionate la art. 1 

- actul de deces al celui propus, dupa caz (copie vizata cu originalul); 

(3) Propunerile de hotărâre iniţiate se dezbat în plenul Consiliului Local al 

Comunei Beceni, în ședință publică, ordinară sau extraordinară, după caz. 

(4) Acordarea titlului se va face cu votul Consiliului Local, conform prevederilor 

Codului administrativ; 

(5) Decernarea titlului se face de către Primarul comunei Beceni, de regulă, în 

cadru festiv. 

 

Art. 8 – Metodologia înmânării Titlului este următoarea: 

a) Persoana care a făcut propunerea sau un delegat al acesteia prezintă Laudatio; 

b) Primarul Comunei Beceni înmânează distincţia de „Cetăţean de onoare al 

Comunei Beceni” 

d) Ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 

e) Pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe 

scurt meritele laureatului; 

Art. 9 

(1) Titlul este înscris în Charta Cetăţenilor de onoare ai Comunei Beceni; 

(2) In cazul retragerii Titlului acesta va figura radiat în Charta Cetăţenilor de 

onoare. 

 

Capitolul V – Drepturi dobândite de deţinătorii Titlului 

 

Art. 10 – Deţinătorii Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al comunei Beceni la 

dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub 

patronajul Consiliului Local al comunei Beceni sau în care acesta este 

co-organizator; 

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport 

în comun din Comunei Beceni; 

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive 

organizate de instituţiile aflate în subordinea Consiliului Local. 

 

Art. 11 – Drepturile prevăzute la art. 10 încetează în următoarele situaţii: 

a) decesul titularului; 



b) retragerea Titlului. 

 

Capitolul VI – Retragerea Titlului 

Art. 12 – Titlul se retrage în următoarele situaţii: 

a) atunci când ulterior decernării, apar incompatibilităţile prevăzute la art. 6; 

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau 

de altă natură comunei Beceni, locuitorilor săi sau ţării. 

Art. 13 – Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al 

comunei Beceni, după următoarea metodologie: 

a) este sesizat Consiliului Local al comunei Beceni de către persoanele 

menţionate la art.1; 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului Local; 

c) retragerea Titlului se va face prin Hotărâre a Consiliului Local, conform 

procedurii similare stabilită la art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 

d) la şedinţa de comisii va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezenți 

se va acorda cuvântul, la solicitarea sa ṣi susţinerile sale vor fi consemnate în 

procesul verbal al comisiilor. 

e) în caz de neparticipare, hotărârea urmează să i se comunice în termen de 15 zile. 

 

Capitolul VII - Îndatoriri ale Cetăţenilor de Onoare 

Art.14 - Cetăţenii de Onoare au datoria de a promova imaginea Comunei Beceni. 

Capitolul VIII – Dispoziţii finale 

Art. 15 – Informaţiile publice referitoare la „Cetăţenii de onoare” vor fi 

publicate şi în format electronic pe portalul Primăriei Comunei Beceni la 

rubrica special dedicată. 



R O M A N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA BECENI 

P R I M A R 

 

 Referat de aprobare 

la proiectul de   hotărâre de aprobare a  Regulamentului pentru 

acordarea Titlului de 

„Cetăţean de Onoare al Comunei Beceni” 

 

 

Titlul de „Cetățean de Onoare” este un titlu onorific acordat de autoritățile 

unei comunități unei persoane a cărei activitate sau existență s-a remarcat în 

mod deosebit sau pentru talentul și serviciile deosebite în favoarea comunității. 

Acest titlu se acordă unor personalități din domeniul culturii, artei, științei, 

învățământului sau sănătății, dar și unor sportivi și oameni de afaceri care prin 

valoarea, competența, moralitatea recunoscute de către comunitatea locală, au 

avut o contribuție deosebită la dezvoltarea și la creșterea prestigiului localității 

sau al țării pe plan național și internațional. 

Dorim să începem o tradiție în comuna noastră  ca personalitățile 

remarcabile, care prin munca, talentul și realizările lor și-au pus amprenta în 

diferite domenii să fie cinstite prin acordarea Titlului de “Cetăţean de Onoare al 

Comunei Beceni”. 

Având în vedere că în localitatea Beceni  sunt numeroase personalități care 

au activat și excelat în mai multe domenii, care au facut cinste si au promovat 

comunitatea, pe plan naţional sau internațional, se impune ca acestea să fie 

apreciate și prețuite, prin recunoașterea meritelor în mod oficial. 

 

Primar, 

Dumitru Laurențiu CONSTANTIN 

 

 

 

Beceni 

Nr. 4283/8.07.2020 

 


