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IROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                    Anexă la HCL nr. 40/23.09.2019

R E G U L A M E N T U L

privind conferirea Titlului de 

„CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI BEICA DE JOS”

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI BEICA DE JOS”, denumit în 

continuare Titlul, reprezintă cea mai înaltă distincţie civică conferită de către Consiliul Local al 

Comunei Beica de Jos, în calitatea acestuia de autoritate deliberativă. Titlul de „CETĂŢEAN DE 

ONOARE AL COMUNEI BEICA DE JOS”, denumit în continuare Titlul, se acordă după caz, din 

inițiativa primarului, a consilierilor locali, a persoanelor juridice care desfășoară activitate în 

domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel propus, sau a unui număr de cel puțin 5% din populația 

cu drept de vot a comunei Beica de Jos. 

Art.2. Acordarea Titlului nu este condiţionată de:

a) cetăţenie;

b) naţionalitate;

c) vârstă;

d) domiciliu;

e) sex;

f) religie;

g) apartenenţă politică.

Art.3. Titlul se acordă, după caz:
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a) în timpul vieţii;

b) post-mortem.

Art.4. (1)Titlul are următoarele caracteristici:

a) este personal;

b) este netransmisibil;

c) are caracter evocator permanent; această caracteristică încetează numai în cazul retragerii 

Titlului, în condițiile prezentului regulament. 

(2) Simbolurile  corespunzătoare  Titlului, sunt: 

a) diploma de excelenţă;

b) placheta. 

CAPITOLUL II

CATEGORIILE DE PERSOANE CĂRORA LE POT FI CONFERITE TITLUL 

Art.5. Titlul poate fi conferit următoarelor persoane:

a)  cetăţenilor născuţi sau domiciliaţi în comuna Beica de Jos, după caz, care au contribuit 

în mod deosebit la dezvoltarea comunei sau care au dobândit o recunoaştere notorie a activităţii lor, 

pe plan local, judeţean, naţional sau internaţional contribuind la promovarea imaginii comunei  

Beica de Jos;

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

de Jos, în ţară şi străinătate;

c) personalităţilor consacrate ale vieţii publice, cultural-artistice, ştiinţifice, economice, 

sociale, religioase şi sportive, care au dovedit ori dovedesc, după caz, un interes constant şi au 

contribuit sau contribuie în mod vizibil la dezvoltarea comunei Beica de Jos, au făcut cunoscut 

numele comunei în ţară şi/sau în străinătate sau ale căror legături constante cu comuna constituie o 

onoare pentru autoritățile administrației publice locale;

d) persoanelor care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit 

de grave sau, prin sacrificiul suprem, au salvat vieţile sau bunurile concetăţenilor lor;

e) persoanelor care, prin acţiunile lor dezinteresate, cum ar fi: donaţii, acţiuni umanitare, 

etc., au produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei Beica de Jos;

f) foştilor deţinuţi politici sau veteranilor de război, după caz, care prin activitatea lor 

ulterioară au contribuit la imaginea pozitivă a comunei Beica de Jos,  în ţară şi/sau în străinătate;
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g) sportivilor care au obţinut rezultate deosebite în competiţiile sportive 

naţionale/internaţionale.

CAPITOLUL  III

INCOMPATIBILITĂŢI

Art.6. (1) Titlul nu poate fi conferit persoanei care este condamnată, prin hotărâre 

judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității, fapte penale.

(2) Persoanele care se găsesc în una din situațiile prevăzute la alin. (1), după caz:

a) nu pot obține Titlul;

b) pierd Titlul obținut. 

CAPITOLUL IV

PROCEDURA ACORDĂRII, ÎNMÂNĂRII ŞI ÎNREGISTRĂRII TITLULUI 

Art.7. Procedura dezbaterii candidaturilor este următoarea:

Documentele cu propunerile se înregistrează la Compartimentul agricol, cadastru, 

topometrie și Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei comunei Beica de Jos.

(1) Documentele vor cuprinde cel puţin următoarele înscrisuri: 

- Actul de identitate (xerocopia vizată în conformitate cu originalul);

- Curriculum vitae (în original);

- Certificat de cazier judiciar (în original); 

- Expunerea de motive a iniţiatorului (în original);

- Actul de deces al celui propus, după caz, (copie vizată în conformitate cu originalul);

(2) Compartimentul agricol, cadastru, topometrie și Relaţii cu Publicul întocmește Raportul 

de specialitate şi proiectul de HCL şi le înaintează secretarului UAT pentru a fi discutate în comisiile 

de specialitate ale Consiliului Local.

(3) Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local al comunei Beica de Jos, în şedinţă

ordinară sau extraordinară.
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(4) Acordarea Titlului se va face de către plenul Consiliului Local al comunei Beica de Jos

prin votul deschis al majorității consilierilor locali prezenți.

(5) Decernarea Titlului se face de către Primarul comunei Beica de Jos în cadrul şedinţelor 

ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local al comunei Beica de Jos.

Art.8. Metodologia înmânării Titlului este următoarea: 

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

b) primarul comunei Beica de Jos prezintă expunerea de motive care a stat la baza 

propunerii de HCL;

c) primarul comunei Beica de Jos înmânează Diploma de „Cetăţean de onoare al comunei 

Beica de Jos” şi o plachetă realizată în acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o 

reprezintă; 

d) în cazul conferirii post-mortem a Titlului, acesta se înmânează unui membru al familiei 

sau, după caz, instituţiei, fundaţiei, asociaţiei, etc. care poartă numele respectivei personalităţi;

e) în cazul în care este prezent, se dă cuvântul persoanei căreia i s-a conferit Titlul sau 

reprezentantului acesteia;

f) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele 

laureatului.

Art.9. Diploma este înscrisă de către secretarul UAT comuna Beica de Jos în registrul cu 

evidenţa Cetăţenilor de onoare ai comunei Beica de Jos, registru care se păstrează la secretarul 

UAT comuna Beica de Jos.

Art.10. Primarul comunei, în situația în care nu poate fi prezent la ceremonia de înmânare a 

Titlului, poate delega atribuțiile prevăzute la art. 8 litera b) și c) către:

a) viceprimarul comunei;

b) secretarul comunei;

CAPITOLUL V

DREPTURILE DOBÂNDITE DE DEŢINĂTORII TITLULUI

Art.11. Deţinătorii Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:

a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al comunei Beica de Jos;

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub autoritatea Consiliului Local 

ori a primarului comunei sau în care aceste autorităţi sunt  co-organizatoare;

Art. 12. Drepturile prevăzute la art. 11 litera a) și b) încetează în următoarele situaţii:
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a) decesul titularului;

b) retragerea titlului.

CAPITOLUL  VI

RETRAGEREA TITLULUI

Art.13. (1) Persoanei beneficiare a Titlului care se află în situația prevăzută la art. 6 alin. (1),

prin hotărâre a Consiliului local, la inițiativa primarului, i se retrage Titlul conferit.        

         (2) Deținătorul Titlului care intră sub incidența alin. (1) este invitat la şedinţa Consiliului 

Local, iar dacă este prezent, i se acordă cuvântul, la solicitarea sa.

      (3) În caz de neparticipare, hotărârea Consiliului local privind retragerea Titlului se 

transmite persoanei respective în aceeași zi în care se comunică oficial către Instituția Prefectului-

Județul Mureș.

(4) Radierea din registrul prevăzut la art. 9, se face numai după îndeplinirea procedurii 

prevăzute la alin. (3).

CAPITOLUL  VII

ÎNDATORIRILE  CETĂŢENILOR DE ONOARE

Art.14. Cetăţenii de onoare ai comunei Beica de Jos au următoarele îndatoriri:

a) să promoveze imaginea comunei Beica de Jos.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE

        
Art.15. (1) Informațiile publice referitoare la ,,Cetățenii de Onoare”, se publică pe pagina de 

internet a comunei Beica de Jos la adresa: www.beica.ro.

(2) Cheltuielile pentru confecționarea simbolurilor prevăzute la art. 4 alin. (2), se 

suportă din bugetul local al comunei Beica de Jos.

http://www.vulcanabai.ro/



