
ROMÂNIA                     Nr. 46 din 4 iunie 2022  

CARAS-SEVERIN  

COMUNA EFTIMIE MURGU  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI EFTIMIE MURGU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de 

„Cetatean de onoare al comunei Eftimie Murgu” 

 

Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu întrunit în sedință extraordinară de lucru în 

data de 04.06.2022, 

 

Avand in vedere necesitatea aprobarii Regulamentului privind acordarea titlului de 

„Cetatean de onoare al comunei Eftimie Murgu” pentru persoanele ce vor fi propuse 

sa primeasca acest titlu; 

Văzând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, raportul compartimentului de 

resort şi raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(13) și art. 139 alin.(1, 6) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei EFTIMIE MURGU 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

         Art. 1. Se aproba Regulamentul privind acordarea titlului de „Cetatean de Onoare 

al Comunei Eftimie Murgu”  conform anexei care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

        Art. 2. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre primarul comunei 

Eftimie Murgu prin aparatul de specialitate. 

        Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul 

Primariei Eftimie Murgu, pe site-ul oficial al primariei si va fi comunicata primarului 

comunei, Institutiei Prefectului judetului Caras-Severin si persoanelor interesate prin 

grija secretarului general al comunei. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 

    LOPATIŢĂ PAVELICĂ                               Secretarul general al comunei,   

                                                                                   IMBRESCU   LIVIU   
 

 

  



Anexa la H.C.L.  nr 46 din 4 iunie 2022 

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE 

„CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI EFTIMIE MURGU” 

 

Cap. 1. DEFINIRE, CRITERII DE ACORDARE, PROCEDURI LEGALE 

Titlul de „Cetatean de Onoare al Comunei Eftimie Murgu” reprezinta cea mai inalta 

distinctie acordata de Consiliul Local al Comunei Eftimie Murgu unor cetateni romani 

sau straini. 

 Acordarea acestui inalt titlu nu este in niciun fel conditionata de cetatenie, 

nationalitate, pregatire, religie, varsta sau sex.De acest titlu beneficiaza numai titularul. 

Acesta se acorda si este valabil pe durata vietii persoanei care l-a detinut. 

 Titlul de „Cetatean de Onoare al Comunei Eftimie Murgu” nu este transmisibil 

urmasilor sau rudelor persoanei care l-a detinut. 

 Titlul de „Cetatean de Onoare al Comunei Eftimie Murgu” se poate acorda, in 

mod exceptional, si post – mortem, in urma consultarii institutiilor si organizatiilor 

social – culturale de pe raza judetului. In acest caz, Titlul va fi inmanat succesorilor 

legali. 

 Titlul de „Cetatean de Onoare al Comunei Eftimie Murgu” se acorda: 

Unor inalte personalitati politice, stiintifice sau culturale care prin activitatea lor socio-

profesionala au contribuit la realizarea unor noi legaturi stiintifice, culturale sau 

economice cu efecte deosebite pentru comuna Eftimie Murgu; 

Celor care prin activitatea lor cotidiana creeaza in tara sau peste hotare o imagine 

deosebita comunei Eftimie Murgu avand ca rezultate imediate realizarea unor puternice 

legaturi economico-sociala sau de alta natura, in beneficiul cetatenilor comunei Eftimie 

Murgu.Cetatenilor romani sau straini care desfasoara activitati caritabile deosebite pe 

teritoriul comunei Eftimie Murgu, beneficiari ai acestor activitati fiind: orfanii, batranii, 

copiii abandonati sau cu handicap ori institutiile care adapostesc/ingrijesc aceste 

persoane defavorizate. 

Unor personalitati de renume national/mondial care viziteaza comuna Eftimie Murgu, 

unor personalitati artistice sau culturale, stiintifice locale sau internationale, cu merite 

deosebite in promovarea bunelor relatii dintre comuna Eftimie Murgu si alte localitati. 

Unor sportivi nascuti si formati in comuna Eftimie Murgu cu rezultate de exceptie in 

competitii sportive internationale. 

Dreptul de a face propuneri privind acordarea titlului de „Cetatean de Onoare al 

Comunei Eftimie Murgu” il au primarul comunei Eftimie Murgu precum si consilierii 

locali (individual sau in grup). 

Procedura de proopunere si promovare a candidatilor la titlu in Consiliul Local este cea 

prevazuta de codul administrativ precum si in Regulamentul de functionare a Consiliului 

Local, raport de specialitate si proiect de hotarare. Toate aceste documente vor fi depuse 

la secretarul general al comunei Eftimie Murgu pentru a fi discutate in comisiile de 

specialitate in termen legal.Acordarea titlului de „Cetatean de Onoare al Comunei 

Eftimie Murgu” se face in sedinta de consiliu ordinara sau extraordinara fiind adusa la 

cunostinta cetatenilor prin publicarea la avizierul primariei si pe site-ul oficial al 

primariei Eftimie Murgu. 

Diploma de „Cetatean de Onoare al Comunei Eftimie Murgu” va fi inmanata celui 

indreptatit sa il primeasca in sedinta de consiliu local sau cu prilejul unui alt eveniment 

public organizat in localitatea Eftimie Murgu. 



 

Cap. 2. DREPTURI ALE „CETATEANULUI DE ONOARE AL COMUNEI 

EFTIMIE MURGU” 

Acordarea titlului de „Cetatean de Onoare al Comunei Eftimie Murgu” confera 

titularului urmatoarele drepturi: 

Dreptul de  sustinere a unei alocutiune scrise sau verbale cu acordul organizatorilor 

evenimentului. 

Dreptul de a solicita o reducere a impozitelor anuale datorate la bugetul local al comunei 

Eftimie Murgu pentru terenul aferent locuintei (pana in 500mp, curti constructii). 

Prevederile punctelor de mai sus din cadrul acestui capitol se aplica si cetatenilor care au 

primit titlul de „Cetatean de Onoare al Comunei Eftimie Murgu” anterior aprobarii 

acestui regulament. 

Drepturile prevazute in acest capitol (2) nu sunt transmisibile si inceteaza in urmatoarele 

situatii:  

decesul titularului; 

retragerea titlului; 

 

Cap. 3 – OBLIGATII ALE „CETATEANULUI DE ONOARE AL COMUNEI 

EFTIMIE MURGU” 

Posesorul titlului de „Cetatean de Onoare al Comunei Eftimie Murgu” are urmatoarele 

obligatii: 

Prin activitatea curenta sa contribuie la dezvoltarea neintrerupta a relatiilor sau 

activitatilor care au avut ca efect acordarea titlului sus-mentionat; 

Sa nu aduca niciun fel de atingere morala sau de prestigiu, prin comportament sau 

actiuni voluntare sau involuntare inaltului titlu dobandit. 

Sa nu compromita cu rea vointa interesele comunitatii care i-a acordat titlul. 

 

Cap. 4. RETRAGEREA TITLULUI DE „CETATEAN DE ONOARE AL 

COMUNEI EFTIMIE MURGU” 

Titlul de „Cetatean de Onoare al Comunei Eftimie Murgu” se poate retrage prin 

hotărâre a Consiliului comunal Eftimie Murgu, în următoarele condiții: 

a) Atunci când persoana a produs prejudicii de imagine sau de altă natură localitatii 

Eftimie Murgu, locuitorilor săi sau tarii; 

b) Persoana a fost condamnată pentru fapte penale, printr-o hotărâre judecătorească 

rămasă definitivă și irevocabilă. 

Retragerea Titlului va fi adusă la cunoștința persoanei implicate în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării hotărârii. 

Persoanele cărora li se retrage titlul nu mai beneficiază de drepturile prevăzute la 

cap. 2 al prezentului Regulament. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 

    LOPATIŢĂ PAVELICĂ                               Secretarul general al comunei,   

                                                                                   IMBRESCU   LIVIU   

 
 


