Anexa la
HCL nr.86/17.12.2015
REGULAMENT
pentru conferirea unor titluri si distinctii unor persoane cu merite deosebite
din comuna Valea Lunga
Capitolul I - Dispozitii generale
Art.1. Prin titluri sau distinctii se întelege orice titlu sau distinctie onorifica, care poate fi
conferită unor personalitati cu merite deosebite.
Art.2. Actualul regulament instituie titlurile si distinctiile enumerate în cele ce urmeaza si
reglementeaza regimul juridic al acordarii acestora:
a) Titlul/Diploma de EXCELENTA.
b) Titlul/Diploma OMUL ANULUI.
c) Distinctia “Diploma de fidelitate matrimoniala” (argint, aur, diamant)
d) Distinctia “Diploma de centenar”.
Art.3. Titlul/distinctia se acorda, dupa caz, la propunerea:
a) primarului
b) consilierilor locali
c) persoanelor juridice care îsi desfasoara activitatea în domeniul/domeniile în care s-a
afirmat cel propus, cu conditia preluarii propunerii ca initiativa a primarului sau a unor
consilieri locali;
d) oricaror persoane fizice sau juridice, cu conditia preluarii propunerii ca initiativa a
primarului sau a unor consilieri locali;
e) unui numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a orasului, cu respectarea
cerintelor legale privind promovarea proiectelor de hotarâri din initiativă cetatenească;
Art.4. Acordarea titlului si distinctiilor nu este conditionata de cetatenie, nationalitate,
domiciliu, sex, religie, apartenenta politica.
Art.5. Titlul/distinctia se poate acorda, dupa caz:
a) în timpul vietii celui în cauza
b) post-mortem
Art.6. Titlul are urmatoarele caractere juridice:
a) este personal
b) este netransmisibil
c) este un drept al titularului
d) are valabilitate nedeterminata.
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Capitolul II– Criterii de conferire a titlurilor si distinctiilor
Art.7. Criteriile generale, dupa care se evalueaza candidatii propusi, sunt:
1. valoarea
2. competenta
3. moralitatea
4. compatibilitatea cu domeniul pentru care este propus.
5. contributia deosebita în viata comunitatii si la prestigiul orasului sau a tarii în lume.
Art.8. Titlul/Diploma de EXCELENŢĂ.
Se decerneaza personalitatilor comunei care exceleaza în urmatoarele domenii:
a) literatura: -poezie, proza, eseu, dramaturgie, cartea anului, reviste, documentare, carti
de stiinta,publicistica;
b) literatura de specialitate în diverse domenii;
c) arte vizuale: pictura, sculptura, fotografie, desen, design, desene animate, film, arta
video, ceramica, arta textila, arta de instalatii, gravura, colaj, artele decorative, arta modei
etc.

d) arta dramatica;
d) muzica:-clasica, usoara, populara,
e) managerul afacerilor
f) învatamânt
g) mass-media:-presa scrisa si audio-vizuala;
h) sport;
j) caritate si protectie sociala
j) olimpiadele si concursurile scolare ;
k) alte domenii.
Art.9.
(1)Titlul/Diploma OMULUI ANULUI se poate acorda cetateanului considerat, în ultimul an
încheiat, cel mai reprezentativ în viata comunei Valea Lunga, pentru performanţe, realizări,
rezultate deosebite, apreciate favorabil de comunitate.
(2) Nu se acorda pentru întreaga activitate, ci doar pentru cea desfasurata în anul
încheiat.
Art.10. Premiile de fidelitate sunt conferite astfel:
1.Distinctia DIPLOMA DE AUR- familiilor domiciliate în comuna Valea Lunga, pentru
împlinirea a 50 de ani de casatorie neîntreruptă.
2.Distinctia DIPLOMA DE DIAMANT- familiilor domiciliate în comuna Valea Lunga, pentru
împlinirea a 75 de ani de casatorie neîntreruptă.
Art.11.Criteriile specifice conferirii Distinctiei DIPLOMA DE CENTENAR sunt:
a. -cetatenie română;
b. -domiciliul în comuna Valea Lunga;
c. -100 de ani de viata împliniti.
Capitolul III - Incompatibilitati
Art.12.
(1) Nu pot fi propuse pentru conferirea de titluri sau distinctii persoanele care se gasesc în
una din urmatoarele situatii:
a) sunt condamnate prin hotarâre judecatoreasca definitiva, pentru infractiuni contra
statului, crime împotriva umanitatii, alte fapte penale;
b) care sunt urmarite penal, sunt inculpate în procese penale, în cauze care ar leza
imaginea titlului/distinctiei;
c) au încalcat cu bună-stiinţă obligatiile prevazute în legislatia în vigoare în materia ocrotirii
familiei (în cazul acordarii/detinerii diplomei de fidelitate), existând documente doveditoare
în acest sens (ancheta sociala, hotarâre judecatoreasca, alte documente);
(2) Persoanele care se gasesc în situatiile prevazute la alineatul anterior, lit.a) si c), dupa
caz:
2.1. nu pot obtine titlul;
2.2. pierd titlul obtinut.
(3) În cazul persoanelor care se gasesc în situatiile prevazute la alineatul (1), lit.b):
a) propunerea de acordare a titlului se suspenda pâna la clarificarea situatiei juridice.
b) se suspenda valabilitatea titlului/distinctiei pâna la clarificarea situatiei juridice.
4) Consiliul Local al comunei Valea Lunga adopta o hotarâre motivata în sensul
supendarii/retragerii titlului/distinctiei în cazurile prevazute în prezentul articol.
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Capitolul IV – Procedura
Art.13.
(1)Propunerea de nominalizare pentru acordarea titlurilor si/sau distinctiilor, are valoare de
cerere si se depune de cel interesat la Compartimentul Administratie Publica din cadrul
Primariei comunei Valea Lunga.
(2)La cerere vor fi anexate urmatoarele acte:
a) copie dupa actul de identitate (pasaport);

b) curriculum vitae;
c) certificate de cazier judiciar si fiscal;
d)actul de deces al celui propus, dupa caz, copie vizata în conformitate cu originalul de cei
îndreptatiti;
e) scrisori de recomandare;
f) o copie a certificatului de casatorie, dupa caz;
g) alte acte ce atesta meritul, dupa caz.
(3) Cererea si anexele necesare pot fi depuse de orice persoana fizica sau juridica. În
cerere vor fi precizate în mod obligatoriu date privind nominalizatul, distinctia pentru care
este propus, domeniul, modalitatile de contactare a nominalizatului/apartinatorilor si
solicitantului.
Art.14. Compartimentul Administratie Publica din cadrul Primariei comunei Valea Lunga
raspunde de organizarea sintetizarii cererilor depuse, de verificarea documentelor si a
datelor la care se face referire în cerere si de promovarea propunerilor de admitere sau de
respingere a cererilor, elaborând în acest sens un raport de specialitate si, dupa caz, un
proiect de hotarâre, dupa analiza candidaturilor, analiză efectuata împreună cu membrii
comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei Valea Lunga.
Art.15.Adoptarea oricarei hotarâri privind acordarea titlurilor/distinctiilor este conditionata
de consultarea societatii civile, prin modalitatea stabilită conform Legii 52/2003 privind
transparenta decizionala în administratia publica.
Art.16.(1)Proiectele de hotarâri privind desemnarea si conferirea distinctiilor se dezbat si
se aproba de catre Consiliul Local, în conditiile legii.
(2) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în acelasi mandat decât în cazul
modificarii motivarii si conditiilor întrunite de persoana candidatului.
Art.17.Nu este obligatorie acordarea anuala a tuturor titlurilor si distinctiilor prevazute în
prezentul regulament daca membrii comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei
Valea Lunga consideră că nu există argumente suficiente pentru decernarea unui titlu/
unei distinctii.
Art.18. (1) Desfasurarea ceremoniei de decernare a titlurilor si distinctiilor are loc o data
pe an, de regulă, cu ocazia festivitatilor prilejuite de sarbatorirea “Zilele comunei”, sau în
cadrul sedintelor ordinare sau extraordinare cu caracter festiv.
(2) Titlurile sau distinctiile vor fi înmânate de catre Primarul comunei Valea Lunga.
Art.19.Procedura înmânarii titlului/distinctiei este întotdeauna publica si se desfasoara
astfel:
a) De regula, toate titlurile/distinctiile se acorda o data pe an, cu ocazia manifestarilor
ocazionate de sarbatorirea “Zilelor comunei”.Presedintele de sedinţă va anunţa festivitatea
care urmează sa se desfasoare, în cazul în care conferirea are loc în sedinta publica a
Consiliului Local. Atunci când conferirea titlului are loc în cadru festiv public, altul decât
sedinta Consiliului Local, moderatorul festivitatii va anunta momentul solemn care
urmeaza.
b) Primarul comunei Valea Lunga prezinta expunerea de motive care a stat la baza
propunerii de conferire a titlului/distinctiei.
c) Primarul comunei Valea Lunga înmâneaza titlul/distinctia si o placheta realizata în acest
scop, persoanelor laureate sau persoanei care le reprezinta.
d)Se da cuvântul persoanei laureate sau, daca titlul/distinctia se acorda post-mortem,
reprezentantului acesteia.
e) Pot lua cuvântul-daca programul organizatoric permite- si alte persoane prezente care
doresc sa sublinieze meritele laureatului.
f) Laureatul este invitat sa scrie câteva rânduri în Cartea de Onoare a comunei Valea
Lunga , care se pastreaza la Compartimentul Administratie Publica.
Art.20. (1) Modelul titlurilor si distinctiilor se propune de catre Compartimentul
Administratie Publica si se avizeaza de catre Comisiile Consiliului Local.
(2) La elaborarea titlurilor/distinctiilor, urmatoarele mentiuni sunt obligatorii:
a. -înscrierea denumirii Consiliului Local al comunei Valea Lunga

b. -imprimarea stemei comunei, daca exista
c. -mentionarea Hotarârii Consiliului Local de conferire
d. -mentionarea tipului titlului/distinctiei
e. -mentionarea, în rezumat, a meritelor laureatului
f. -semnatura primarului.
g. -stampila si, dupa caz, sigiliul ;
(2)Titlul/distinctia se înscriu de catre Compartimentul Administratie Publica în Registrul cu
evidenţă a laureatilor .
Capitolul V – Drepturi dobândite de deţinătorii titlurilor si distincţiilor
Art.21. Detinatorii titlului dobândesc urmatoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a lua cuvântul în sedinţele Consiliului Local al la dezbaterea initiativelor care
privesc întreaga comunitate, în domeniul în care au fost laureati;
b) dreptul de a participa la toate manifestarile desfasurate sub egida Consiliului Local al
comunei Valea Lunga sau în care acesta este co-organizator;
c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestarile cultural-sportive organizate de
institutiile aflate sub autoritatea Consiliului Local.
d) dreptul la asistenţă medicală gratuită în unităţile sanitare de specialitate finanţate din
bugetul local.
e) alte drepturi si recompense prevazute în legi speciale si hotarâri ale Consiliului Local al
comunei Valea Lunga
Art.22. Drepturile prevazute la articolul precedent înceteaza în urmatoarele situatii:
a) Decesul titularului,
b) Retragerea titlului.
c)-Suspendarea titlului.
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Capitolul VI - Îndatoriri ale decernaţilor
Art.23. Deţinătorii titlurilor si distincţiilor au următoarele îndatoriri:
a) Prin activitatea curentă pe care o desfăsoară să contribuie la dezvoltarea neîntreruptă a
relaţiilor sau activităţilor care au avut ca efect acordarea titlurilor si distinctiilor mai
susmenţionate.
b) Să nu aducă nici un fel de atingere morală sau de prestigiu, prin comportament sau
acţiuni voluntare sau involuntare, înaltului titlu dobândit.
c) Să nu compromită cu rea voinţă interesele comunităţii care i-a acordat titlul. În acest
sens se pot enumera:
- denigrarea unor realizări comune în diverse domenii de aplicare, atunci când apar
diverse obstacole de natură legislativă, administrativă sau financiară, divergenţe de opinii
sau de strategii, ambiţii sau interese personale;
- diverse promisiuni făcute si neonorate din motive subiective, având ca scop dobândirea
titlului precum si a altor avantaje morale sau materiale;
- întreruperea voluntară a unor activităţi în derulare de către posesorul titlului, activităţi în
urma cărora Consiliul Local Valea Lunga a acordat titlul;
- condamnare penală cu caracter definitiv dată de justiţie pentru activităţi ilegale.
d) Să participe (dacă alte activităţi mai importante nu reclamă acest lucru) la manifestări
sau festivităţi organizate de către Consiliul Local Valea Lunga la care titularul, conform
protocolului, este invitat.
În acest caz, primarul comunei Valea Lunga are obligaţia de a întocmi si expedia invitaţia
de rigoare
Capitolul VII – Retragerea si suspendarea titlului sau distinctiei
Art.24. Titlul se retrage în urmatoarele situatii:
a)-atunci când, ulterior decernarii, apar situatii de incompatibilitate prevazute în prezentul
regulament;

b)-atunci când persoana laureata produce prejudicii de imagine sau de alta natura
comunei Valea Lunga , locuitorilor săi sau ţării.
Art.25. Titlul se retrage de catre Consiliul Local al comunei Valea Lunga , după urmatoarea
procedură:
a) este sesizat Consiliului Local al comunei Valea Lunga de catre persoanele mentionate la
art. 3;
b) dezbaterea cazului se desfasoara în cadrul Comisiilor de specialitate.
c) La sedinta consiliului va fi invitat detinatorul titlului, iar daca va fi prezent, i se va
acorda cuvântul, la solicitarea sa.
d)Titlul se retrage prin hotarâre a Consiliului Local, adoptata în conditiile legii.
e) Hotarârea de retragere a titlului intră în vigoare la data aducerii la cunostinta publică.
Art.26.(1) Prin Hotarâre a Consiliului Local al comunei Valea Lunga , adoptată în conditiile
legii, se suspendă valabilitatea titlului/distinctiei, pentru perioada determinata, în cazul
prevazut la art.12 alin(1) lit.”b”.
(2) Suspendarea încetează la data comunicării Hotarârii Consiliului Local de constatare a
încetarii cauzelor care au determinat suspendarea.
7
Capitolul VIII – Dispozitii finale
Art.27. Informatiile publice referitoare la cetatenii care primesc titluri si distinctii vor fi
publicate si în format electronic, în site-ul Primariei comunei Valea Lunga, la rubrica special
deschisă.
Art.28.Primarul comunei Valea Lunga prin Compartimentul Administratie Publica va
informa mass-media locală asupra personalităţii si meritelor pentru care Consiliul Local
Valea Lunga a acordat persoanelor în cauză titluluri si distincţii.

Presedinte de sedinta

Contrasemneaza secretarul
comunei Valea Lunga
Banea Kinga Katalina

