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coNstltul MuNtcrPAL cHt$tNAu
DECIZIE

t. | - -Nr. ? ll5 din 4 J- a/wl(,-e p,olo
_-., l-- Despre aprobarea Regulamentuluicp privire /

la acordarea titlului de cetiifean de onoare al
municipiului Chigindu gi stimularea moralI

_l gi materialI a cetiifenilor de onoare ce locuiesc
peteritoriul municipiului Chigindu

in semn de recunogtintd gi apreciere a meritelor persoanelor fizice in activitatea
municipiului Chigin6u, in scopul instituirii unor noime obiective de stimulare morald qi

materialI a cetiitenilor de onoare ai municipiului Chigindu, in temeiul art.14 (2), lit. m) qi

19 (3) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI dn28.l2.2006,,Privind administrafia
public[ locald", Consiliul municipal Chigindu DECIDE:

l. Se aprobd Regulamentul cu privire la acordarea titlului de Cetiltean de Onoare
al municipiului Chigindu gi stimularea morald gi materiali a cetii{enilor de onoare ce
locuiesc pe teritoriul municipiului Chiginiu (anexa nr. l).

2. Se aprob[ componenta Comisiei de pregdtire a materialelor in vederea acord[rii
titlului de Cetiltean de Onoare al municipiului Chigindu gi stimularea morali gi

materiald a cetiifenilor de onoare ce locuiesc pe teritoriul municipiului Chigindu (anexa
w.2).

3. Direcfia generald transport public Ai cdi de comunicatie va inainta anual, la
aprobarea bugetului municipal Chigin6u, propuneri referitoare la includerea cetdfenilor
de onoare ai'municipiului Chiqindu in lista persoanelor care beneficiazA in modul stabilit
de cdldtorii gratuite in fransportul urban de pasageri, din contul bugetului municipal.

4. Direc{ia generald ftmn1e va prevedea mijloace financiare pentnr acoperirea

cheltuielilor in proportte de 50 la sutil privind achitarea se,nriciilor comurale de cifie cet5lenii de
onoarc ai municipiului Chigindu

5. Se abrogi din decizia Consiliului municipal Chiqiniu nr. 5715 din 02.11.2006
,,Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea moral[ gi materiali a
persoanelor frzice gi juridice pentru merite in actiyi ipiului Chigindu" punctele

municipiului Chiqinlu 9ice prevdd acordarea titlului de cetitean
stimularea morald gi materialE a acestora.

6. $eful Direcjiei social-umanitare lat, va
asigura controlul
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Anexa nr. I
la decizia Coirsiliului

Chiginiu
din ff ol . 2olo

pentru acordarea titlului ddt.,g
";\ i'-

Titlul de Cetitean de Onoare a Chiqindu reprezintd cea mai inaltd
distincfie civici acordatii de cdtre Consiliu[ municipal Chiginiu.

Cap. l:
Art. l. Titlul se acordS" dupi caz, din initiativa:
a) primarului;
b) consilierilor municipali;
c) persoanelor juridice care desfdgoar[ activitate in domeniuVdomeniile in care

s-a afirmat persoana propusi pentru acordarea titlului de Cetiifean de Onoare.
Art.2. Acordarea titlului nu este conditionatii de:
a) cet6tenie;
b) nationalitate;
c) vdrstii;
d) domiciliu;
e) sex;

0 religie;
g) apartenentd politicI.

Art. 3. Titlul se acordl dup[ caz:

a) in timpul vietii celui in cauzd;
b) post-mortem;

Art. 4. Titlul are urmdtoarele caracteristici:
a) estepersonal;
b) este netransmisibil;
c) este un drept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminatd;'

Cap. II. Categorii de personaliti{i indreptn{ite la primirea titlului
Art 5. Sunt indreptdtite si fie propuse pentru acordarea titlului categoriile de

personalitilli care se gdsesc in una din situaliile urmdtoare:
a) personalitdfi cu renume national sau universal care gi-au adus contribufia la

dezvoltarea municipiului Chigindu qi crearea imaginii acestuia;

b) personalitdti care, prin realizirile lor deosebite, au dus faima municipiului
Chiginlu in fard 9i str[initate;

c) persoane care, prin actiunile lor, au preint6mpinat producerea de evenimente
deosebit de grave, sau prin sacrifipiul suprem au salvat vietile concetiilenilor
lor, in municipiul Chigindu;

d) persoane care, prin actiunile lor dezinteresate (donafii, acliuni umanitare etc.),
au imbundt{it considerabil calitatea viefii locuitorilor municipiului

al municipiului Chiginilu



Chigindu.

e) unor fogti detinufi politici sau veterani de rizboi caic, prin activitatea lor
ulterioaril, au contribuit la cregterea unei imagini pozitive a municipiului
Chigin6u in lume;

f) unor sportivi care au obtinut rezultate deosebite in competilii sportive
internafionale.

Cap. III. Incompatibilitnfi:
Art 6. Nu pot primi titlul persoanele care se g6sesc in una din urmitoarele sinralii:

a) condamnate prin hotirdre judecltoreasc[ definitivd" pentru infrac{iuni contra
statului, crime impotriva umanit4ii, fapte penale;

b) care au dosare pe rol, in cauze care ar leza imaginea titlului, propunerea se va
face dupd clarificarea situafiei juridice.

Ar1-7. Persoanele care se gisesc in una din situaliile prevdzute la art. 6, dupd caz:
a) nu pot obfine titlul;
b) pierd titlul oblinut.

Cap. IV. Procedura acordirii, inm0ntrrii gi inregistririi titlului
Art. 8. Procedura lu[rii in dezbatere a candidaturilor este urmdtoarea:
(l). Documentele ce confin propunerile se inregistreazd la Direcfia corespondentd,
petdii gi audient6 a Primdriei municipiului Chigindu, pentru Directia social-
umanitard gi relatii interetrice;
(2) Documentele vor cuprinde urmltoarele inscrisuri:
a) o declaratie-tip de acceptare a titlului de Cetiitean de Onoare al municipiului
Chi$indu;
b) actul de identitate (xerocopie);
c) Cuniculum vitae (in original);
d) expunerea de motive a inifiatorului (in original);
e) actul de deces al celui propus, dupi caz (xerocopie).

(3) Direcfia social-umanitard gi relafii interebrice intocmegte referatul gi proiectul
de decizie qi le inainteazl primarului, pentru a fi aprobate, qi Comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului municipal, pentru a fi discutate gi in vederea
eliberdrii avizului.
(4) Propunerile se iau in dezbatere in plenul Consiliului municipal Chiginiu, in
gedin!6 ordinard sau extraordinard;
(5) Sinteza referatului, intocmitd de Direcfia social-umanitari gi relalii interetnice,
va fi cititi in plenul gedintei Consiliului municipal Chigindu, de c6ffe pregedintele
de gedin{6.

(6) Acordarea titlului se va face in plenul Consiliului municipal Chiqindu;
(8) Decernarea titlului se face de cdtre primarul general al municipiului Chigin5u in
cadrul unei gedinte festive.

Art. 9. Diploma este inscrisd de cdire Direclia social-umanitard gi relalii
interetnice in Registrul privind evidenfa Ceti{enilor de Onoare ai municipiului
Chiqindu.



Capitolul V. Drepturi dobindite de citre de{initorii titlului
Art. 10. Detinltorii titlului dobdndesc urmItoarele drepturi, specifice :

a) dreptul de a lua cuvdntul la gedinfele Consiliului municipal Chiginiu, la
luarea in dezbatere a materialelor care privesc intreaga comunitate;

b) dreptul de a participa la toate manifestdrile desfdEurate sub patronajul
Consiliului municipal Chigin[u, sau in care acesta este coorganizator;

c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestdrile cultural-sportive
organizate de instituliile aflate in subordinea Consiliului municipal
Chigindu;

d) dreptul la clldtorie gratuita in fransportul urban in comun;
e) dreptul de a achita in proporfie de 50 la suti plata pentru serviciile

comunale, din contul administrafiei publice locale;
f1 dreptul la stimulare moral[ gi materialI cu prilejul unor date insemnate,

sdrbdtori profesionale, jubilee, hramului oragului etc.
Art. 11. Drepturile prevdzute la art. l1 inceteazi in urmdtoarele situalii:

a) decesul titularului;
b) retragerea titlului.

Cap. VI. Retragerea titlului
Art.12. Titlul se retrage in urmdtoarele situalii:

a) atunci cen4 ulterior decem[rii, aptr incompatibilit2ifile previzute laart.6;
b) atunci c6nd persoana laureatl carueazA prejudicii de imagine sau de altd

naturI municipiului Chigindu.

Art. 13. Retragerea titlului se face de cdtre Consiliul municipal Chiginiu, dupd
urmitoarea metodologie :

a) este sesizat Consiliul municipal Chigin[u de cdtre persoanele menfionate la
art.l;

b) luarea in dezbatere a cazului se va face in cadrul comisiilor Consiliului
municipal;

c) retragerea titlului se va face prin deciziaConsiliului municipal;
d) la gedinta Consiliului municipal va fi invitat definltorul titlului, iar dactr va

fi prezent, i se va acorda cuvdnful, la solicitarea sa;

Cap. VIf. indatoriri ale Cetl{enilor de Onoare:
Art. 14. CetdJenii de Onoare au datoria de a promova imaginea municipiului
Chigindu:

Cap. VI[. Dispozi{ii finale
Art. 15. Informatiile publice referitoare la Cetdtenii de Onoare vor fi publicate gi
in versiune electronicd pe portalul Primiriei municipiului Chigindu, la rubrica
special dFschisd ca unnare a aprobdrii acestui regulament.
Art. 16. In cazul in care membrii Comisiei respective se elibereazi din functie,
atribuliile acestora vor fi exercitate {e noii membri desemnati, fdrd a aproba

SIIULUI

o alti decizie.

Valeriu Didencu



de pregitire a materialelor pentru acordarea titlului de cetii{ean
de onoare al municipiului Chiginilu gi stimularea moraltr gi

materiali a ceti{enilor care locuiesc pe teritoriul
municipiului Chiginiu

Consiliului municipal

din /5 oV , 2010

Preqedinte al Comisiei, primar general al
municipiului Chiginlu
Vicepregedinte al Comisiei, viceprimar al
municipiului Chiginiu' Secretar al Comisiei, specialist principal in
cadrul Directiei social-umanitare gi relalii
interetrice

Membrii Comisiei:

$ef al Directiei culturd

$ef al Directiei social-umanitare gi rela{ii interetnice
Pretor al sectorului Botanica
Pretor interimar al sectorului Buiucani
Pretor al sectorului Centru
Pretor al sectorului Ciocana
Pretor al sectorului Ragcani
Academician, pregedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova
Pregedinte -UNITEM, director al Teatrului
municipal Satiricus,,Ion Luca Caragiale"

Chirtoacd Dorin

Grozavu Nistor

B6lici Gheorghe

Culev Lucia
Stratulat Nina
Gurilenco Vladimir
Mistreanu Vasile

$arban Vladimir
Bostan Galina
Cdrlig Mihail
Cimpoi Mihai
Grecu Alexandru




