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CONSILIUL
origenesc Orhei
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10.09.2008

Cu privire la aprobarE
Regulamentului privind

irea titlului de Cetdlean
onoare al or. Orhei

DECIZIE

or, Orhei
r. Opxei

12.2

Oleg Caminschi

,^i1,:""f:y:,:,: :g gonstitutia Repubticii Moldova,i Lesea privind administralia
Iocah nr.416-XVI din 28.12.2006. pentru merite deosebiie faga de oraSul Orhei.

CONSIUUL OR.I.$ENESC ORHEI DECIDE :

I Se aprobd RegulamentuJui privind conferirea titlului de Ceti{ean de orcare al or. Orhei (se

2. De a preconiza mijloace financiare necesare p€nmt plata indemnizaliilor cetelenilor dee al om$ului Orhei conform Regulamennrlui.

3. Controlul 
.asupra executarii prezentei decizii revine Viceprimarului oraSului Orheidmila Romaniuc.

Dina Tij
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Anexi la Decizia Nr. 12.2

din 30.09.2008

Regulament
privind conferirea titlului de CetI(ean de onoare al or. Orhei

L Dispozifii generale
Prezentul Regulament este intocmit in conformitate cu Constitulia Republicii
Moldova, Legii privind administratia public6 locale ff.436-XVI din 2t.12.2006,
art. 14 p.2, lit. m.

Regulamentul privind conferirea Titlului de Cet6lean de Onoare al or. Orhei
stabileite modul gi ordinea de conferire a titlului de Ce6tean de Onoare, drepturile
qi obligaliile acestor cetdteni, precum fi alte condilii.

Il. Modul gi ordinea de conferire a titlului
de cetifean de onoare a oragului Orhei

itlul de cetAtear de onoare al or. Orhei se conferd unei persoane fizice autohtone
str6ine o singuri date, printr-o decizie a Consiliului orelenesc Orhei, pentru
ite deosebite fali de oraqul Orhei in toate domeniile de activitate.

ile privind conferirea titlului de Cetelean de Onoare le pot face:
Consiliul or6qenesc Orhei;
Primiria or. Orhei;
Colectivele de munci din or. Orhei;
intreprinderile gi instituliile din teritoriu;

- OrganizatiileobEteqti.
Printr-un demers oficial unde sunt descrise meritele persoanei pentru care se
solicit6 conferirea titlului.

IIl. Drepturile cctiilcrilor de onoarc a oragului Orhei
ii de onoare ai oragului Orhei au dreptul:

si beneficieze de toate bunurile social-economice la care are dreptul fiecare
cetSlean al or. Orhei;
sA participe la gedinpele Consiliului or6genesc Orhei;
sd intervini cu propuneri c6he Consiliul orA$enesc Orhei referitor
imbunAtelirea situaliei social-economice a oraqului;
si beneficieze de cazarea gatuit6, puse [a dispozilie de citre prim6rie,
timpul afldrii sale in teritoriu (rersoanele striine);

Ia

s6 beneficieze de o indemnizalie lunard in sumi de 100 lei cu indexarea ei in
fiecare an.
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IV. Obliga{iile Ceti(enilor de Onoare a oragului Orhei
Cetilenii de onoare ai oraqului Orhei sunt obligati:

- sd respecte legislalia in vigoare a Republicii Moldova;
- se serveascA drept exemplu pentru populatia oragului;
- sd participe la manifestalii publice din teritoriu;
- s6-qi aduc6 aportul direct in limita posibilitelilor la solufionarea problemelor

cu care se confrunti. oragul.

V. Retragerea titlului
Retragerea titlului de Cetitean de onoare al or. Orhei se efech:eazd de citre
Consiliul ordgenesc Orhei, in cazul dacd, persoana a s6ver;it fapte ce contravin
prevederilor Constituliei, la propunerea organului ce a ldcut demersul privind
conferirea.

vl. Disp0zitii linalc
ana cArora li s-a conferit titlul de cetilean de Onoare al oragului Orhei
c o adeverinli gi un medalion, confecfionat din ceramic6, pe care este

stema oralului Orhei qi inscriplia ,,Cetelean de onoare al oragului
i", care confrrm6 acest titlu $i care o p6streazi personal.

e gi medalioanele se inmaneaze solemn anual la Ziua ora$ului.
de inregistrare a Adeverinlelor elibemte Cetdlenilor de onoare ai oragului
se p6streaz6 la secretarul Consiliului ore$enesc, care este responsabil de

la acestora.
iziile Consiliului or5senesc privind Conferirea titlului de Cetifean de Onoare

lici spre cunoqtinld generali in presa periodici raionalS.
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DECIZII'
30.10.200, 10.12.1

or. Orhei
r. Opxeii

Cu privire la modificarea Deciziei
Consiliului or.etenesc Orhei
rv. 12.2 din 30.09.2008

In conformitate cu Legea cu privire la administralia publica locald nr.436_XVI din 2g.12.2006,
art.l4, Legea privind actele nomative ale Guvemului $i ale altor autoritdfi ale administraliei publice
centrale Si locale ff. 317-XV din |B.O7.2OO3, afi.59_63, in legdture cu organizarea activitdlilor ce [in
de sdrbtrtoarea Zilei ora5ului,

CONSILruL ORA$ENESC ORHEI D E C I D E :

l. Se modificd Decizia Consiliului oresenesc Orhei ru. I2.2 din 10.09.200g ,,Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de cetdlean de onoare al ora5ului Orhei,, prin
modificarca Regulamentului nominalizat li anume :

- in capitolul III ,,Drepturile cetirenilor de onoare a oraSului Orhei,,, aliniatul 5 va avea un nou
conlinut dup6 cum urmeaz 6:

- ,,sd benefiaieze de o indemnizalie unic6 la conferirea titlului de cetirean de onoare in marime
de 1000 (ma mie) lei".

2. controlul asupra executarii pezentei decizi revine viceprimarurui interimar al ora'ului orhei
dna Lilia Rdzlog.

Pre;edintele $edinlei

Secretarul Consiliului
Q\ IAIY\ d, ::{
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