
 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 

Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 
    
 

PROIECT DE HOT ĂRÂRE 
 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de  
„Cetățean de Onoare” al Comunei Domnești, Județul Ilfov 

 
 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești județul Ilfov 
  
Având în vedere: 

• expunerea de motive a Primarului Comunei Domnești; 
• raportul de specialitate al compartimentului de resort; 
• raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Domnești; 
• prevederile art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) si (9) , art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 

Art. 1 – Se aprobă  Regulamentul pentru acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” al 
Comunei Domnești, judetul Ilfov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

Art. 2 – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face conform competențelor 
prin grija secretarului Primăriei Comunei Domnești. 
 
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 

 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                  /Secretar   

                                                                                                                Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 
 



 

 

Anexa la HCL nr……./……………. 

REGULAMENT 

PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE „CETATEAN DE ONOARE”  

AL COMUNEI DOMNESTI, 

JUDETUL ILFOV 

Art.1. În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Consiliul Local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu 

merite deosebite titlul de „cetăţean de onoare” al comunei Domnesti. 

Art.2. (1) Titlul de „cetăţean de onoare” se acordă prin Hotărârea Consiliului 
Local în şedinţa de consiliu şi în cadrul unei ceremonii speciale. 
(2). Acordarea titlului se va face de catre plenul Consiliului Local. 
(3) Decernarea titlului se face de catre primarul comunei Domnesti. 

Art. 3. Metodologia inmanarii titlului este urmatoarea : 
a)Primarul comunei Domnesti anunta festivitatea ce urmeaza sa se desfasoare ; 

b)Primarul comunei Domnesti prezinta expunerea de motive care au stat la baza propunerii 
de HCL. 

c)Primarul comunei inmaneaza diploma de Cetatean de onoare al comunei Domnesti, si o 
placheta realizata in acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o reprezinta; 

d)ia cuvantul persoana laureata sau reprezentantul acesteia; 
e)Pot lua cuvantul si alte persoane prezente care doresc sa sublinieze pe scurt meritele 

laureatului. 

Art.4. Pot fi distinşi cu titlul de „cetăţean de onoare” cetăţenii care: 
a)au împlinit vârsta de 18 ani şi prin activitatea lor remarcabilă în domeniul 

economic şi de afaceri, gospodăresc, administrativ, social – comunitar, cultural – 
educativ, sportiv, aparare, etc.; 

b)personalităţile cu merite deosebite pe plan naţional sau internaţional, pot primi 
titlul de „Cetăţean de onoare” al comunei Domnesti; 

c)unor inalte personalitati politice, stiintifice sau culturale care, prin activitatea 
lor socio- profesionala, au contribuit la realizarea unor legaturi stiintifice, culturale sau 
economice cu efecte favorabile comunei Domnesti; 

 
 



 

 

d)Celor care, prin activitatea lor cotidiana creeaza in tara sau peste hotare o 
imagine deosebita Comunei si tarii, avand ca rezultate realizarea unor puternice 
legaturi economico-sociale sau de alta natura, in beneficiul cetatenilor comunitatii 
respective; 

e)Fostilor detinuti politici sau veterani de razboi care, prin activitatile lor 
ulterioare au contribuit la realizarea unei imagini pozitive comunei noastre; 

f)Generalilor si ofiterilor armatei romane care s-au distins prin fapte de arme,  
in tara sau pe teritoriul strain – teatru de razboi- asigurand astfel siguranta 

nationala si securitatea statului sau dezvoltarea economico-sociala a tarii, prin prestatia 
lor stiintifica, tehnica, economica sau educativa; 

g)Unor sportivi nascuti in comuna Domnesti, cu rezultate de exceptie in 
competitiile sportive nationale si internationale; 

h)Celor care au trecut in eternitate, dar care prin prestiogioasa lor activitate au 
promovat imaginea comunei si a tarii; 

i)altor categorii. 

Art. 5. Titlul se acorda dupa caz, la initiativa:  

 a) Primarului; 
b) Consilierilor locali; 
c) Persoanelor juridice care desfasoara activitate in domeniul/domeniile in care s-
a afirmat cel propus. 

Art.6. Titlul de „cetăţean de onoare” al comunei Domnesti se poate conferi 
persoanelor fizice romane sau straine care indeplinesc urmatoarele conditii: 
a). Sunt majore; 
b). Nu au antecedente penale; 
c). Au valoare, competenta si moralitate recunoscute de catre comunitatea locala; d). 
Au/au avut o contributie deosebita la dezvoltarea si cresterea prestigiului comunei 
Domnesti sau al tarii, pe plan national sau international; 

e). Nu au fost condamnate prin hotarare judecatoresca definitiva, pentru 
infractiuni contra statului, crime impotriva umanitatii, fapte penale ; 

f). Nu au dosare pe rol, in cauze care ar leza imaginea titlului, propunerea se va 
face dupa clarificarea situatiei juridice. 

Art. 7. Titlul se acorda dupa caz : 
a)in timpul vietii celui in cauza ; 
b)post-mortem ; 

Art. 8. Titlul are urmatoarele caracteristici : 
a)este personal; 
b)este netransmisibil; 
c)este un drept al titularului; 
d)are valabilitate nedeterminata ; 



 

 

Art. 9. Persoanele care se gasesc in una din situatiile prevazute la art. 7, dupa caz: 
a)nu pot obtine titlul; 
b)pierd titlul obtinut; 
2 
Art. 10. Detinatorii titlului dobandesc urmatoarele drepturi specifice : 

a)Dreptul de a lua cuvantul la sedintele Consiliului Local al comunei Domnesti, la dezbaterea 
materialelor care privesc intreaga comunitate, in domeniul sau de competenta; 

b)Dreptul de a participa la toate manifestarile desfasurate sub patronajul Consiliului Local al 
comunei Domnesti, sau in care acesta este co-organizator; 

c)Dreptul de a participa gratuit la toate manifestarile cultural-sociale organizate de institutiile 
aflate in subordinea Consiliului Local alcomunei Domnesti. 

Art. 11. Drepturile prevazute la art 10 inceteaza in urmatoarele situatii: 
a)decesul titularului; 
b)retragerea titlului; 

Art. 12. Titlul se retrage in urmatoarele situatii: 
a)atunci cand ulterior decernarii, apar incompatibilitatile prevazute la art. 6; 

b)atunci cand persoana laureata produce prejudicii de imagine sau de alta natura comunei 
Domnesti, locuitorilor sai sau tarii; 

Art. 13. Retragerea titlului se face de catre Consiliul Local al comunei Domnesti, dupa 
urmatoarea metodologie: 
a)este sesizat Consiliul Local al comunei Domnesti de catre persoanele mentionate la art. 
5; 
b)dezbaterea cazului se va face in cadrul comisiilor Consiliului Local; 

c)retragerea titlului se va face prin hotarare a Consiliului Local cu votul majoritatii membrilor 
Consiliului Local,; 

d)la sedinta Consiliului Local, va fi invitat detinatorul titlului, iar daca va fi prezent, i se va 
acorda cuvantul, la solicitarea sa ; 
e)in caz de neparticipare, Hotararea urmeaza sa i se comunice in termen de 10 zile. 

Art. 14. Cetatenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Domnesti. 
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PRIMĂRIA COMUNEI DOMNEŞTI 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de  
„Cetățean de Onoare” al Comunei Domnești, Județul Ilfov 

 
 

Doamnelor, domnilor consilieri 

Inițierea prezentului proiect de hotărâre are la baza necesitatea adoptării unei hotărâri prin 
care să se aprobe un Regulament referitor la acordarea titlului de „Cetățean de onoare” al comunei 
Domnesti, județul Ilfov, motivat de inițierea unui proiect de hotărare in acest sens domnului Parvu 
Catalin –plutonier-, incadrat la Comandamentul Garnizoana Bucuresti, cetatean al Comunei 
Domnesti.  

Regulamentul privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare” al comunei Domnesti s-a 
întocmit ținând cont de prevederile art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare și pe baza acestuia, Consiliul 
Local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de „cetăţean 
de onoare” al comunei Domnesti. 
Se propune ca : 
• Titlul de „Cetăţean de onoare” sa se acorde prin Hotărârea Consiliului Local în şedinţa de 

consiliu şi în cadrul unei ceremonii special; 
• Acordarea titlului se va face de catre plenul Consiliului Local; 
• Decernarea titlului se face de catre primarul comunei Domnesti. 

De asemenea, mai pot fi distinşi cu titlul de „cetăţean de onoare” cetăţenii care: 
•au împlinit vârsta de 18 ani şi au o activitate remarcabilă în domeniul economic şi de afaceri, 

gospodăresc, administrativ, social – comunitar, cultural – educativ, sportiv etc.; 
•unor inalte personalitati politice, stiintifice sau culturale care, prin activitatea lor socio- profesionala, 

au contribuit la realizarea unor legaturi stiintifice, culturale sau economice cu efecte favorabile 
comunei Domnesti; 

•celor care, prin activitatea lor cotidiana creeaza in tara sau peste hotare o imagine deosebita comunei 
si Romaniei, avand ca rezultate realizarea unor puternice legaturi economico-sociale sau de alta 
natura, in beneficiul cetatenilor comunitatii respective; 

•generalilor si ofiterilor armatei romane care s-au distins prin fapte de arme, asigurand astfel siguranta 
nationala si securitatea statului sau dezvoltarea economico-sociala a tarii, prin prestatia lor 
stiintifica, tehnica, economica sau educativa; 

•unor sportivi nascuti in comuna Domnesti, cu rezultate de exceptie in competitiile sportive nationale 
si internationale; 



 

 

•celor care au trecut in eternitate, dar care prin prestiogioasa lor activitate au promovat imaginea 
comunei si a tarii; 
Titlul de „Cetățean de onoare” al comunei Domnesti, se acorda dupa caz, la initiativa: 
•Primarului; 
•Consilierilor locali; 

•Persoanelor juridice care desfasoara activitate in domeniul/domeniile in care s-a afirmat cel propus; 
•Unui numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a comunei Domnesti, pe baza unui tabel 
semnat de catre acestia, promovat de catre un consilier, sau un grup de consilieri locali. 

Detinatorii titlului dobandesc urmatoarele drepturi specifice : 
•Dreptul de a lua cuvantul la sedintele Consiliului Local al comunei Domnesti, la dezbaterea 

materialelor care privesc intreaga comunitate, in domeniul sau de competență; 
•Dreptul de a participa la toate manifestarile desfasurate sub patronajul Consiliului Local al comunei 

Domnesti, sau in care acesta este co-organizator; 
•Dreptul de a participa gratuit la toate manifestarile cultural-sociale organizate de institutiile aflate in 

subordinea Consiliului Local al comunei Domnesti. 

Titlul de „Cetățean de onoare” al comunei Domnesti responsabilizează pe deținătorii 
acestuia cu datoria de a promova imaginea comunei Domnesti atât în țară cât și peste hotare. 

Având în vedere cele anterior prezentate, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) si (9) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local, proiectul in forma 
prezentată. 
                 
 
 

INI ȚIATOR, 
 

PRIMAR 
Ghiță Ioan-Adrian 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de  
„Cetățean de Onoare” al Comunei Domnești, Județul Ilfov 

 
 

Proiectul de hotărâre, initiat de primarul comunei Domnesti are la baza necesitatea 
adoptării unei hotărâri prin care să se aprobe un Regulament referitor la acordarea titlului de 
„Cetățean de onoare” al comunei Domnesti, județul Ilfov, motivat de inițierea unui proiect de 
hotărare in acest sens domnului Parvu Catalin –plutonier-, incadrat la Comandamentul Garnizoana 
Bucuresti, cetatean al Comunei Domnesti.  
 In anul 2011, in timp ce executa o misiune de patrulare in Afganistan, intr-un vehicul 
blindat, a fost accidentat grav cu diacnosticul comotie cerebrala grandul I. Cu ambitie si tarie de 
caracter, s-a recuperat, asumandu-si apoi misiunea onoranta de a se inscrie in echipa pe linie 
sportiva a Romaniei, la evenimentul international “Invictus Games Toronto 2017” (paralimpic) 
pentru probele de tir cu arcul, ciclism, inot si atletism.  
 La propunerea Sefului Statului Major General al Armatei – Gen. Nicolae Ionel Ciuca, in 
ceea ce privste recunoasterea contributiei subordonatilor sai care slujesc cu devotament armata si 
tara, prin adresa inaintata institutiei noastre, Primarul Comunei Domnesti - dl. Ghita Ioan Adrian 
a fost de acord ca acest caz sa fie popularizat si sa aiba suportul societatii civile. 

Regulamentul privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare” al comunei Domnesti s-a 
întocmit ținând cont de prevederile art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare și pe baza acestuia, Consiliul 
Local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de „cetăţean 
de onoare” al comunei Domnesti. 
Propun ca : 
• Titlul de „Cetăţean de onoare” sa se acorde prin Hotărârea Consiliului Local în şedinţa de 

consiliu şi în cadrul unei ceremonii speciale; 
• Acordarea titlului se va face de catre plenul Consiliului Local; 
• Decernarea titlului se face de catre primarul comunei Domnesti. 

De asemenea, mai pot fi distinşi cu titlul de „cetăţean de onoare” cetăţenii care: 
•au împlinit vârsta de 18 ani şi au o activitate remarcabilă în domeniul economic şi de afaceri, 

gospodăresc, administrativ, social – comunitar, cultural – educativ, sportiv etc.; 
•unor inalte personalitati politice, stiintifice sau culturale care, prin activitatea lor socio- profesionala, 

au contribuit la realizarea unor legaturi stiintifice, culturale sau economice cu efecte favorabile 
comunei Domnesti; 



 

 

•celor care, prin activitatea lor cotidiana creeaza in tara sau peste hotare o imagine deosebita comunei 
si Romaniei, avand ca rezultate realizarea unor puternice legaturi economico-sociale sau de alta 
natura, in beneficiul cetatenilor comunitatii respective; 

•generalilor si ofiterilor armatei romane care s-au distins prin fapte de arme, asigurand astfel siguranta 
nationala si securitatea statului sau dezvoltarea economico-sociala a tarii, prin prestatia lor 
stiintifica, tehnica, economica sau educativa; 

•unor sportivi nascuti in comuna Domnesti, cu rezultate de exceptie in competitiile sportive nationale 
si internationale; 

•celor care au trecut in eternitate, dar care prin prestiogioasa lor activitate au promovat imaginea 
comunei si a tarii; 
Titlul de „Cetățean de onoare” al comunei Domnesti, se acorda dupa caz, la initiativa: 
•Primarului; 
•Consilierilor locali; 

•Persoanelor juridice care desfasoara activitate in domeniul/domeniile in care s-a afirmat cel propus; 
•Unui numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a comunei Domnesti, pe baza unui tabel 
semnat de catre acestia, promovat de catre un consilier, sau un grup de consilieri locali. 

Detinatorii titlului dobandesc urmatoarele drepturi specifice : 
•Dreptul de a lua cuvantul la sedintele Consiliului Local al comunei Domnesti, la dezbaterea 

materialelor care privesc intreaga comunitate, in domeniul sau de competență; 
•Dreptul de a participa la toate manifestarile desfasurate sub patronajul Consiliului Local al comunei 

Domnesti, sau in care acesta este co-organizator; 
•Dreptul de a participa gratuit la toate manifestarile cultural-sociale organizate de institutiile aflate in 

subordinea Consiliului Local al comunei Domnesti. 

Titlul de „Cetățean de onoare” al comunei Domnesti responsabilizează pe deținătorii 
acestuia cu datoria de a promova imaginea comunei Domnesti atât în țară cât și peste hotare. 
                 

Drept pentru care se propune spre aprobare Regulamentul de acordare a titlului de 
„Cetățean de Onoare” al Comunei Domnești, Județul Ilfov, în forma în care a fost prezentat, parte 
componenta a proiectului aprobat si bugetat la pozitia nr. 3, respectiv cu titlul „Ziua 
Eroilor/Inaltarea Domnului, eveniment religios si comemorativ, ofertant pentru desemnarea unor 
Cetateni de onoare ai comunei”, din Anexa nr. 1 la HCL nr. 28/27.04.2017 
 
 
 

Compartiment de resort,  
Doina Scripa 

 
 


