
                                                             APROBAT: 

                 Decizia Consiliului local Nr._____din”___”_____________2015 

REGULAMENT 

privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoarea al   comunei Răzeni rasionul Ialoveni 

                     DISPOZIŢII GENERALE 

Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, 
Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006  art 14 p.2 lit.s 

Regulamentul privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al  comunei 
Răzeni raionul Ialoveni, stabileşte modul şi ordinea de conferire a titlului de Cetăţean de 
Onoare , drepturile şi obligaţiile acestor cetăţeni, precum şi alte condiţii. 

II.        MODUL ŞI ORDINEA DE CONFERIRE A TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL   
SATULUI CETIRENI 

Titlul de cetăţean de onoare al  comunei Răzeni  se conferă unei persoane fizice 
autohtone sau străine o singură dată, printr-o decizie a Consiliului local, pentru merite deosebite 
faţă de  comuna Răzeni  în toate domeniile de activitate. 

Propunerile privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare le pot face: 

 -  Primăria  comunei Răzeni ; 

 -  Colectivele de Muncă din  comuna Răzeni; 

 -   Întreprinderile şi instituţiile din teritoriu; 

  -  Organizaţii obşteşti 

printr-un demers oficial unde sînt descrise meritele persoanei pentru care se 
solicită conferirea titlului. 

 

 

III. DREPTURILE CETĂŢENILOR DE ONOARE Al  

              SATULUI  CETIRENI 

 

Cetăţenii de Onoare al  comunei Răzeni  au dreptul: 

să beneficieze de toate bunurile social-economice la care are dreptul 

fiecare cetăţean al  comunei Răzeni; 

să participe la şedinţele Consiliului  comunal Răzeni; 

să intervină cu propuneri  către consiliul  comunal Răzeni  referitoare la 



îmbunătăţirea situaţiei social - economice a satului: 

să beneficieze de cazare gratuită, pusă la dispoziţie de către Primărie în  

timpul aflării sale în teritoriu (persoanele străine). 

IV. OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR DE ONOARE AL Comunei Răzeni 

Cetăţenii de onoare ai comunei Răzeni   sînt obligaţi: - să respecte 
legislaţia în vigoare a Republicii Moldova; 

să servească drept exemplu pentru populaţia  satului; 

să participe la manifestaţiile publice din teritoriu. 

să-şi   aducă   aportul   direct   în   limita   posibilităţilor   la   soluţionarea 

problemelor cu care se confruntă  localitatea  

V. RETRAGEREA TITLULUI 

Retragerea titlului de Cetăţean de onoare al  comunei Răzeni se efectuează de către 
Consiliul  comunal Răzeni  în cazul dacă persoana a săvîşit fapte ce contravin prevederilor 
Constituţiei, la propunerea organului ce a făcut demersul privind conferirea. 

VI. DISPOZIŢII FINALE. 

Persoanele cărora li s-a conferit titlul de Cetăţean de Onoare ai comunei Răzeni  primesc 
un certificat şi un medalion, confecţionat din ceramică, pe care este imprimată  inscripţia 
"Cetăţean de Onoare al comunei Răzeni” ,care confirmă acest titlu şi care  le  păstrează 
personal. 

Primarul  va elabora, semna şi înmîna solemn certificatul de conferire a titlului de 
Cetăţean de Onoare al comunei Răzeni şi  medalioanele  în fiecare an  la   Ziua  satului  sau alte   
sărbători. 

Cartea de înregistrare a Certificatelor Cetăţenilor de Onoare a 
comunei Răzeni,  se păstrează la secretarul Consiliului localk Răzeni care este 
responsabil de evidenta acestora. 

Deciziile  consiliului local Răzeni  privind  conferirea  titlului  de Cetăţean de  Onoare  se 
publică spre cunoştinţă. 

 

 

 

                            Secretar                      Nina  Bprta  

 

 



 

 

 


