
 
 
 
 

 
HOTĂRÂREA nr.25 

din data de 18.04.2019 
 

privind  aprobarea modificării / completării HCL nr. 40/14.06.2013 
prin care a fost aprobat  Regulamentul 

pentru acordarea titlului de “Cetăţean de onoare” al comunei Şimand 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.04.2019 
 Având în vedere: 
- expunerea de motive întocmită de către dl. consilier local Bogdan Petru; 
- raportul d - nei secretar Brîndaş Lavinia;, 
-votul „pentru” a 13 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri 
 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit a), alin. (3) lit.a) şi alin.(8), şi art. 45 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. - Se aprobă modificarea/ completarea Regulamentului pentru acordarea titlului de cetăţean 
de onoare al comunei Şimand, aprobat prin HCL nr. 40/14.06.2013, Anexa 1, a Consiliului Local al 
comunei Şimand, după cum urmează: 
a )  Art. 12, alin ( 1 ) din Cap. IV - ,,Procedura”, se modifică / completează şi va avea 
următorul conţinuţ:   
Ceremoniile de decernare a titlurilor de cetăţean de onoare se vor desfăşura cu ocazia: 
- festivităţilor prilejuite de sărbătorirea “Zilelor comunei Şimand”; 
- altor festivităţi publice desfăşurate/ organizate la nivelul comunei Şimand; 
- şedinţelor extraordinare, cu caracter festiv, ale Consiliului Local al comunei Şimand. 
b)  Art. 13, litera A ) din Cap. IV - ,,Procedura”, se modifică / completează şi va avea 
următorul conţinuţ:   
Festivitatea de decernare a titlului de cetăţean de onoare va fi coordonată / prezentată de către: 
- preşedintele de şedinţă a Consiliului Local al comunei Şimand, când ceremonia se desfăşoară în 
cadrul şedinţelor extraordinare, cu caracter festiv, ale Consiliului Local al comunei Şimand. 
- moderatorul/ prezentatorul festivităţilor prilejuite de sărbătorirea “Zilelor comunei Şimand” sau a 
celor  publice desfăşurate/ organizate la nivelul comunei Şimand; 
 
c) Art. 17 lit. B ) din Capitolul VI – ,,Retragerea titlului” se modifică / completează şi va 
avea următorul conţinuţ:   
Sesizarea adresată Consiliului Local  al comunei Şimand privind retragerea titlului de cetăţean de 
onoare se analizează / dezbate în cadrul Comisiilor Juridice şi Cultură din cadrul Consiliului Local al 
comunei Şimand care vor emite avizul aferent . 
 
Art. 2.  - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Şimand şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 
- Primarul comunei Şimand. 
 
 

       Preşedinte de şedinţă,                    Avizat de legalitate, 
              Barna Lionel                                    Secretar Brîndaş Lavinia 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind necesitatea aprobarii modificării / completării HCL nr. 40/14.06.2013 

prin care a fost aprobat  Regulamentul 

pentru acordarea titlului de “Cetăţean de onoare” al comunei Şimand 

Subsemnatul Bogdan Petru, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Şimand, 
având în vedere  prevederile art. 36 alin.(2) lit a), alin. (3) lit.a) şi alin.(8),art. 45(1) şi art.115 
alin.(1)lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi  
completările ulterioare,  consider oportună modificarea / completarea  Regulamentului pentru 
acordarea titlului de cetăţean de onoare al comunei Şimand, aprobat prin HCL nr. 40/14.06.2013, 
Anexa 1, a Consiliului Local al comunei Şimand, după cum urmează: 
a)  Art. 12, alin ( 1 ) din Cap. IV - ,,Procedura”, se modifică / completează şi va avea 
următorul conţinuţ:   
Ceremoniile de decernare a titlurilor de cetăţean de onoare se vor desfăşura cu ocazia: 

- festivităţilor prilejuite de sărbătorirea “Zilelor comunei Şimand”; 

- altor festivităţi publice desfăşurate/ organizate la nivelul comunei Şimand; 

- şedinţelor extraordinare, cu caracter festiv, ale Consiliului Local al comunei Şimand. 
În Regulamentul aprobat anterior, la Art.12. (1) era prevăzută următoarea formulare : ,,Desfăşurarea 
ceremoniei de decernare a titlurilor are loc o dată pe an, de regulă, cu ocazia festivităţilor prilejuite 
de sărbătorirea “Zilelor”sau în cadrul şedinţelor extraordinare cu caracter festiv. 
Acest aspect, în forma aprobată,  condiţionează decernarea titlurilor, strict la două activităţi 
eliminându -se astfel posibilitatea desfăşurării ceremoniilor şi cu ocazia  altor festivităţi publice 
desfăşurate/ organizate la nivelul comunei Şimand. 
b)  Art. 13, litera A ) din Cap. IV - ,,Procedura”, se modifică / completează şi va avea 
următorul conţinuţ:   
Festivitatea de decernare a titlului de cetăţean de onoare va fi coordonată / prezentată de către: 

- preşedintele de şedinţă a Consiliului Local al comunei Şimand, când ceremonia se desfăşoară în 
cadrul şedinţelor extraordinare, cu caracter festiv, ale Consiliului Local al comunei Şimand. 
- moderatorul/ prezentatorul festivităţilor prilejuite de sărbătorirea “Zilelor comunei Şimand” sau 

a celor publice desfăşurate/ organizate la nivelul comunei Şimand; 

În Regulamentul aprobat anterior, la art. 13, lit. A) era prevăzută următoarea formulare: 
,,De regulă, toate titlurile se acordă o dată pe an, cu ocazia manifestărilor ocazionate de sărbătorirea 
“Zilelor comunei Şimand”.  
 ,,Preşedintele de şedinţă va anunţa festivitatea care urmează să se desfăşoare, în cazul în care conferirea 
are loc în şedinţă publică a Consiliului Local. Atunci când conferirea titlului are loc în cadru festiv 
public, altul decât şedinta Consiliului Local, moderatorul festivităţii va anunţa momentul solemn care 
urmează”. 
Primul aliniat condiţionează acordarea titlurilor, de sărbătorirea “Zilelor comunei Şimand” eliminând 
posibilitatea decernării şi cu ocazia altor festivităţi publice desfăşurate/ organizate la nivelul comunei 
Şimand. 
c) Art. 17 lit. B ) din Capitolul VI – ,,Retragerea titlului” se modifică / completează şi va avea 
următorul conţinuţ:   
Sesizarea adresată Consiliului Local  al comunei Şimand privind retragerea titlului de cetăţean de 
onoare se analizează / dezbate în cadrul Comisiilor Juridice şi Cultură din cadrul Consiliului Local 

al comunei Şimand care vor emite avizul aferent . 
În Regulamentul aprobat anterior, la art. 17 lit. B ) era prevăzută următoarea formulare:  
Dezbaterea cazului se desfăşoară în cadrul Comisiei de cultură. O eventuală sesizare cu privire la 
retragerea unui titlu acordat, ar fi mai degrabă şi de competenţa comisiei juridice. 
Faţă de aceste aspecte consider necesară aprobarea modificării / completării HCL nr. 40/14.06.2013 
prin care a fost aprobat  Regulamentul pentru acordarea titlului de “Cetatean de onoare” al comunei 
Şimand. 
Şimand, 11.04.2019 



.       Consilier  local 
       Bogdan Petru 


