
R O M A N I A 

PRIMARIA COMUNEI BANEASA 

JUDETUL GIURGIU 

Nr._____ din __________________ 

 

 

 

 

 

                                                       EXPUNERE DE MOTIVE 

                                            privind proiectul de hotarare: 

  Alegerea presedintelui de sedinta, care va conduce urmatoarele sedinte de lucru ale 

  Consiliului local Baneasa, judetul Giurgiu si va semna hotararile adoptate de acesta 

  in cadrul sedintelor convocate in aceasta perioada 

 

 

 

 

 Subsemnatul Dorobantu Gheorghe – primarul comunei Baneasa, judetul 

Giurgiu, motivez prezentul proiect de hotarare, avand in vedere prevederile H.C. L. nr. 

7/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 

local Baneasa si art. 35 din Legea nr. 215/2001, , republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare – privind Administratia publica locala. 

 Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale: 

- conduce sedintele consiliului local; 

- supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea 

voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra 

si a abtinerilor; 

- semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva 

adoptarii acestora, precum si procesul – verbal; 

- supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de 

solutionare a consiliului; 

- aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau 

propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni; 

Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de 

Regulamentul de organizare si functionare sau insarcinari date de consiliul local. 

 Rog membrii C.L. Baneasa sa analizeze, sa vina cu propuneri si sa hotarasca 

alegerea viitorului  presedinte de sedinta care va conduce urmatoarele sedinte de lucru 

ale Consiliului local si va semna hotararile adoptate de acesta.. 

 

                               

          PRIMAR, 

                                                     Gheorghe Dorobantu 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

PRIMARIA COMUNEI BANEASA 

JUDETUL GIURGIU 

 

 

                                                       EXPUNERE DE MOTIVE 

                                            privind proiectul de hotarare: 

     Aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru obtinerea Certificatului de 

    Urbanism  in  vederea intocmirii PUZ  –  locuire servicii,  industrie nepoluanta,  

    depozitare,   comert,   birouri,  utilitati,  dotari   –   servicii  alimentatie  publica, 

    servicii  aferente  circulatiei  rutiere,  imprejmuire   pe   teren   in  suprafata  de   

    527190  mp,  situat   in  extravilanul comunai Baneasa,  jud. Giurgiu   in  T. 57, 

    parcela 1 – 25   si   T.  54,   parcela  1  -  14,   pentru  S. C.   SHALHEVETYAH 

   INVESTMENTS SRL Bucuresti 

 

 Subsemnatul Dorobantu Gheorghe – primarul comunei Baneasa, judetul 

Giurgiu, motivez prezentul proiect de hotarare, avand in vedere adresa nr. 

3982/13.04.2009 a Consiliului Judetean Giurgiu, prin care solicita avizul prealabil de 

oportunitate pentru obtinerea Certificatului de Urbanism in vederea intocmirii PUZ – 

locuire servicii, industrie nepoluanta, depozitare, comert, birouri, utilitati, dotari – 

servicii alimentatie publica, servicii aferente circulatiei rutiere, imprejmuire pe teren in 

suprafata de 527.190 mp, situat in extravilanul comunai Baneasa, jud. Giurgiu in T.57, 

parcela 1-25 si T. 54, parcela 1-14,  pentru SC SHALHEVETYAH INVESTMENTS SRL 

Bucuresti, prevederile Legii nr. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare – 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Legea nr. 50/1991, republicata – privind 

autorizarea executarii lucrarilor in constructii, prevederile H.G. nr. 525/1996, 

republicata – pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism si Legea nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – privind 

Administratia publica locala. 

 SC SHALHEVETYAH INVESTMENTS SRL Bucuresti, detine in proprietate 

suprafata de 527.190 m.p. teren, situat in extravilanul comunei Baneasa, judetul 

Giurgiu, teren pe care isi propune realizarea unor noi lotizari destinate construirii de 

locuinte noi pentru satisfacerea cererii in zonele in curs de dezvoltare. 

 Motivele de ordin tehnic, economic, financiar, social si de mediu care justifica 

realizarea investitiei sunt: 

 realizarea unui centru industrial si de afaceri; 

 atragerea la  bugetul local  al  comunei Baneasa de fonduri suplimentare 

rezultate 

in urma impozitelor aplicate pentru noua zona cu functiune curti-constructii; 

 crearea unor locuri noi de munca; 

 atragerea  capitalului  privat   in   actiuni   ce  vizeaza satisfacerea  unor 

nevoi  ale  

comunitatilor locale precum si ridicarea gradului de civilizatie si confort al acestora; 

 dezvoltarea zonei  prin  cresterea  confortului edilitar  si  oportunitatea 

dezvoltarii  

zonelor invecinate prin racordarea la utilitatile nou create; 

 cresterea prestigiului zonei; 
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In cazul in care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se 

solicita o modificare de la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru 

zona respectiva sau daca conditiile specifice ale amplasamentului ori natura 

obiectivelor de investitii o impun, autoritatea publica locala are dreptul ca, dupa caz, 

prin certificatul de urbanism: 

a) sa respinga cererea in mod justificat; 

b) sa solicite elaborarea unui plan urbanistic zonal numai in baza unui aviz 

prealabil  

de oportunitate intocmit de structura de specialitate condusa de arhitectul sef si 

aprobat de catre consiliul local, prin care se stabilesc: 

1. teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul urbanistic zonal; 

2. categoria/categoriile functionala/functionale a/ale dezvoltarii si eventualele 

servituti; 

3. reglementari obligatorii sau dotari de interes public necesare; 

c) sa solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; 

Dupa aprobarea Planului urbanistic zonal  sau,  dupa caz,  a  Planului 

urbanistic  de 

 detaliu, se poate  intocmi documentatia tehnica autorizatiei de construire. 

In   conformitate   cu   prevederile   Ordinului   nr.  1.430/2005,   cu    

modificarile   si  

completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii, in situatia in care 

emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare este de 

competenta presedintelui consiliului judetean, este necesar avizul favorabil al 

primarului unitatii administrativ – teritoriale pe al carei teritoriu este situat imobilul in 

cauza.    

 Arhitectul – sef al judetului, are obligatia de a solicita avizul primarului in 

termen de 3 zile de la data inregistrarii cererii. 

 Rog membrii C.L. Baneasa sa analizeze si sa hotarasca in acest sens. 

 

 

 

 

          PRIMAR, 

                                                     Gheorghe Dorobantu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     2 



 

R O M A N I A 

PRIMARIA COMUNEI BANEASA 

JUDETUL GIURGIU 

Nr._____ din ______________2009 

 

 

 

 

                                                       EXPUNERE DE MOTIVE 

                                            privind proiectul de hotarare: 

Aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de “ Cetatean de onoare al comunei 

Baneasa, judetul Giurgiu ” 

 

 

 

 

 Subsemnatul Dorobantu Gheorghe – primarul comunei Baneasa, judetul 

Giurgiu, motivez prezentul proiect de hotarare, avand in vedere urmatoarele: 

 Din anul 1990 si pana in prezent, nu au fost adoptate hotarari ale Consiliului 

local care sa consacre clar criterii de acordare a unui titlu de “Cetatean de onoare al 

comunei Baneasa, judetul Giurgiu”, fara a exista un regulament preponderent de 

subiectivismul de acces la aceste titluri. 

 De asemenea, nu s-a pastrat in arhiva autoritatilor locale nici un alt tip de 

regulament de acordare a titlului de “Cetatean de onoare al comunei Baneasa”, 

valabil pentru perioada de dinainte de 1990 sau de dinainte de 1950. 

 Proiectul de regulament pe care il propun este susceptibil de imbunatatire si 

completare, personal fiind disponibil sa accept orice propunere menita sa 

perfectioneze cadrul legal propus, ale carui norme configureaza modul de acordare a 

titlurilor si  distinctiilor, cazurile de retragere ale acestora, alte dispozitii care introduc 

exigente si consacra standarde de promovare a imaginii si de recompensare a 

personalitatilor apreciate ca valoroase de comunitatea locala. 

 Datorita complexitatii deciziei de evaluare a meritelor personalitatilor care vor 

fi propuse pentru titluri si distinctii in diversele domenii ale vietii sociale, este necesara 

elaborarea acestui regulament si aprobarea de catre Consiliul local Baneasa. 

 Rog membrii C.L. Baneasa, judetul Giurgiu sa analizeze si sa hotarasca in acest 

sens. 

 

 

 

                                                               PRIMAR, 

                                                  Gheorghe Dorobantu 

 

 

 

 

 

  

 



 
ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI BANEASA 

JUDETUL GIURGIU 

Nr._____ din ______ 2009  

 

 
                                                                          R A P O R T 

privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de 

“Cetatean de onoare al comunei Baneasa, judetul Giurgiu” 

 

 

 Subsemnatul Calin Ion – secretarul comunei Baneasa, judetul 

Giurgiu, fac cunoscut urmatoarele: 

 La data de 16.04.2009, un grup de consilieri din cadrul 

Consiliului local Baneasa, a initiat un proiect de hotarare privind 

conferirea titlului de cetatean de onoare al comunei Baneasa, 

judetul Giurgiu, domnului Netejoru Gheorghe – general in rezerva. 

 Ori, in conformitate cu prevederile art.36, alin. (8) din Legea 

nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare privind Administratia publica locala, Consiliul local 

poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite 

deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, in baza unui 

Regulament propriu prin care se stabilesc si conditiile retragerii 

titlului conferit. 

 In semn de recunostinta si apreciere a meritelor persoanelor 

fizice sau juridice, personalitatilor vietii publice, politice, 

economice, sociale, culturale sau sportive care prin activitatea 

lor, au avut o contributie importanta la dezvoltarea si cresterea 

prestigiului comunei Baneasa, la nivel national sau international, 

persoanelor care, in mod dezinteresat, prin donatii, actiuni 

umanitare sau alte actiuni similare, au contribuit la realizarea 

unor obiective de interes public sau la imbunatatirea vietii 

locuitorilor com. Baneasa, acelora care au dat dovada de acte de 

curaj, devotament in folosul comunitatii, preintampinand producerea 

unor evenimente cu consecinte grave pentru comuna Baneasa sau pentru 

locuitorii acestora, fosti detinuti politici, veterani de razboi sau 

militari in a caror viata si/sau activitate au fost remarcate acte 

de bravura deosebite, demne de a intra in istoria comunei noastre si 

altor persoane in cazuri temeinic justificate, Consiliul local 

Baneasa poate acorda cea mai inalta distinctie ce se poate acorda 

unei persoane – titlul de “Cetatean de onoare al comunei Baneasa, 

judetul Giurgiu”. 

 Pana in prezent nu a existat un Regulament care sa prevada 

criteriile de conferire si retragere a acestei distinctii, motiv 

pentru care supunem spre analiza si aprobare, anexa cu Regulamentul 

de conferire a titlului de “Cetatean de onoare al comunei Baneasa, 

judetul Giurgiu”. 

 Fata de cele prezentate va supun spre analiza si aprobare 

proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de conferire 

a titlului de “Cetatean de onoare al comunei Baneasa, judetul 

Giurgiu”. 

  

                               SECRETAR, 

                              Ion Calin 

 

 

 



ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI BANEASA 

JUDETUL GIURGIU 

Nr._____ din ______ 2009  

 

 
                                                                          R A P O R T 

privind conferirea titlului de “ Cetatean de onoare al comunei 

Baneasa, judetul Giurgiu ”, domnului General de brigada (R)  Ing. 

Gheorghe Netejoru 

 

 

 Subsemnatul Calin Ion – secretarul comunei Baneasa, judetul 

Giurgiu, fac cunoscut urmatoarele: 

 La data de 16.04.2009, un grup de consilieri din cadrul 

Consiliului local Baneasa, a initiat un proiect de hotarare privind 

conferirea titlului de cetatean de onoare al comunei Baneasa, 

judetul Giurgiu, domnului Ing. Netejoru Gheorghe – General de 

brigada in rezerva. 

 In conformitate cu prevederile art.36, alin. (8) din Legea nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

privind Administratia publica locala, Consiliul local poate conferi 

persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de 

cetatean de onoare al comunei, in baza unui Regulament propriu prin 

care se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit. 

 Proiectul de hotarare initiat de grupul de consilieri, este 

fundamentat de o expunere de motive, o nota de prezentare a ing. 

Gheorghe Netejoru - General de brigada (R), curriculum vitae, actul 

de identitate si certificatul de cazier judiciar, anexate conform 

Regulamentului de conferire a titlului de “ Cetatean de onoare al 

comunei Baneasa, judetul Giurgiu ”. 

 Documentele mentionate mai sus sunt ianintate spre analiza si 

verificare membrilor Consiliului local Baneasa, judetul Giurgiu. 

 Asa cum rezulta din Nota de prezentare si curriculumul vitae, 

domnul ing. Netejoru Gheorghe – General de brigada in rezerva, a 

fost trimis in lagarele de munca sovietice, considerat prizonier de 

razboi in a carui viata si activitate au fost remarcate acte de 

bravura deosebite, demne de a intra in istoria comunei Baneasa, 

judetul Giurgiu. 

 Rog membrii C.L. Baneasa, judetul Giurgiu, sa analizeze 

materialele puse la dispozitie si sa aprobe acest proiect de 

hotarare, sa stabileasca data sedintei solemne privind ceremoniile 

de decernare a titlului de “ Cetatean de onoare al comunei Baneasa, 

judetul Giurgiu ”, domnului General de brigada (R)  Ing. Gheorghe 

Netejoru, inscrierea in cartea de onoare a comunei Baneasa, judetul 

Giurgiu si conferirea diplomei si plachetei ca insemne 

corespunzatoare acestui titlu. 

 

 

 

SECRETAR, 

                              Ion Calin 

 

 

 

 

 

ROMANIA 



PRIMARIA COMUNEI BANEASA 

JUDETUL GIURGIU 

Nr.____ din ___________________ 

 

 

 

 

                                                                               RAPORT 

privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru obtinerea Certificatului de 

Urbanism 

in vederea intocmirii PUZ –  locuire servicii, industrie nepoluanta, depozitare, comert, birouri, 

utilitati, dotari – servicii alimentatie publica,  servicii  aferente  circulatiei  rutiere, imprejmuire 

pe teren in suprafata de 527.190 m.p., situat in extravilanul comunei Baneasa,  judetul Giurgiu  

in  T.  57,  parcela 1-25 si T. 54, parcela 1-14, pentru S.C. SHALHEVETYAH INVESTMENTS 

S.R.L. Bucuresti 

 
 

 

 Subsemnatul Calin Ion – secretarul comunei Baneasa, judetul Giurgiu, aduc la cunostinta 

membrilor C.L. Baneasa, urmatoarele: 

 Prin adresa nr. 3982/13.04.2009, inregistrata la Primaria comunei Baneasa sub nr. 

2872/12.05.2009, Consiliul Judetean Giurgiu, solicita Avizul prealabil de oportunitate pentru 

obtinerea Certificatului de Urbanism in vederea intocmirii PUZ –  locuire servicii, industrie 

nepoluanta, depozitare, comert, birouri, utilitati, dotari – servicii alimentatie publica,  servicii  aferente  

circulatiei  rutiere, imprejmuire pe teren in suprafata de 527.190 m.p., situat in extravilanul comunei 

Baneasa,  judetul Giurgiu  in  T.  57,  parcela 1-25 si T. 54, parcela 1-14, pentru S.C. 

SHALHEVETYAH INVESTMENTS S.R.L. Bucuresti. 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare – 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Consiliul local coordoneaza si raspunde de intreaga 

activitate de urbanism desfasurata pe teritoriul unitatii administrativ - teritoriale si asigura respectarea 

prevederilor cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru 

realizarea programului de dezvoltare urbanistica a localitatilor componente ale comunei sau orasului. 

 Consiliul local coopereaza in procesul de intocmire a programului de dezvoltare urbanistica a 

localitatilor si cu institutii, agenti economici, organisme si organizatii neguvernamentale de interes 

national, judetean sau local. 

 In cazul in care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicita o modificare 

de la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca conditiile 

specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investitii o impun, autoritatea publica locala 

are dreptul ca, dupa caz, prin certificatul de urbanism: 

d) sa respinga cererea in mod justificat; 

            b)  sa  solicite  elaborarea  unui   plan urbanistic zonal  numai   in   baza  unui   aviz  prealabil  

de  

oportunitate intocmit de structura de specialitate condusa de arhitectul sef si aprobat de catre consiliul 

local, prin care se stabilesc: 

4. teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul urbanistic zonal; 

5. categoria/categoriile functionala/functionale a/ale dezvoltarii si eventualele servituti; 

6. reglementari obligatorii sau dotari de interes public necesare; 

            c)   sa solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; 

Dupa  aprobarea  Planului urbanistic zonal  sau,  dupa caz,  a   Planului urbanistic  de  detaliu,  

se  

poate intocmi documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de construire. 

 Noua documentatie de urbanism,  cuprinzand interventia solicitata,  poate fi aprobata numai 

dupa 
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 o perioada de cel putin 12 luni de la data aprobarii documentatiei de urbanism initiale. 

        Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifica detaliata si asigura corelarea 

dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului Urbanistic General a unei zone delimitate din 

teritoriul localitatii. 

 Planul Urbanistic Zonal cuprinde reglementari asupra zonei referitoare la: 

a) organizarea retelei stradale; 

b)   organizarea architectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane; 

c)   modul de utilizare a terenurilor; 

d) dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

e) statutul juridic si circulatia terenurilor; 

f) protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora;  

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal este obligatorie in cazul: 

a) zonelor centrale ale localitatilor; 

            b) zonelor protejate si de protectie a monumentelor, a complexelor de odihna si agrement, a 

parcurilor industriale, a parcelarilor; 

c)  altor zone stabilite de autoritatile publice locale din localitati, potrivit legii; 

Stabilirea zonelor  pentru  care  se  intocmesc  planuri urbanistice zonale  obligatorii   se   face 

de 

 regula in Planul Urbanistic General. 

 Va rog sa analizati acest proiect de hotarare si sa hotarati in consecinta. 

 

 

 
 

 

 

 

                                   SECRETAR, 

                                                                                Ion Calin   
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R O M A N I A 

PRIMARIA COMUNEI BANEASA 

JUDETUL GIURGIU 

 

 

                               R A P O R T 

                privind alegerea presedintelui de sedinta 

 

 

 

 

 Subsemnatul Calin Ion – secretarul comunei Baneasa, judetul 

Giurgiu, aduc la cunostinta membrilor C.L. Baneasa, urmatoarele: 

 In conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1) din HCL nr. 

7/24.07.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a consiliului local Baneasa, judetul Giurgiu si a 

prevederilor art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare – privind Administratia 

publica locala, alegerea presedintelui de sedinta care va conduce 

sedintele consiliului local si va semna hotararile adoptate de 

acesta, se face cu votul deschis al majoritatii consilierilor in 

functie, iar durata presedintelui nu poate fi mai mare de 3 luni. 

Acelasi consilier poate fi ales presedinte de sedinta cel mult de 

doua ori pe durata unui mandat. 

 Consilierul local, ales presedinte de sedinta, poate fi 

schimbat din functie, la initiativa a cel putin unei treimi din 

numarul consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor 

locali in functie. 

 Incepand cu data de 19.06.2008, data la care a avut loc 

constituirea Consiliului local Baneasa, judetul Giurgiu, au fost 

alesi presedinti de sedinta, pe perioada a cate trei luni, urmatorii 

consilieri locali: 

- Ciurumelea Cristina; 

- Mardare Florica; 

- Chelu Raducu Ionel; 

- Ghimpeteanu Ion; 

 Va rog sa analizati acest proiect de hotarare si sa adoptati o 

hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce 

urmatoarele sedinte de lucru ale Consiliului local Baneasa, judetul 

Giurgiu si va semna hotararile adoptate de acesta. 

 

 

 

 

                                SECRETAR, 

                                Ion Calin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              ANEXA la H.C.L. Nr. ___ 

                                                                                               Din __________________ 

 

 

 

                                                         R E G U L A M E N T 

   de conferire a titlului de “ Cetatean de onoare al comunei Baneasa, judetul Giurgiu ” 

Potrivit dispozitiilor art. 36, alin. (8) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local poate conferi persoanelor fizice 

romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei. 

 Procedura de conferire si retragere a titlului de “cetatean de onoare al comunei 

Baneasa, judetul Giurgiu” este reglemntata de prezentul, 

 

                                                              REGULAMENT 

 Art.1. (1) Propunerile de conferire a titlului de cetatean de onoare al comunei 

Baneasa, judetul Giurgiu se fac de catre: 

a) primar; 

          b)  viceprimar; 

          c)  consilierii locali; 

d) cetateni,  in   conditiile   Legii   nr.  215/2001,   republicata,   cu   modificarile   

si  

completarile ulterioare, art. 45, alin. (6) si art. 109; 

 e)  organisme sau institutii publice sau private care isi desfasoara activitatea in 

comuna Baneasa, judetul Giurgiu, cu conditia preluarii propunerii, ca initiative, de catre 

persoanele enumerate la lit. a – c din prezentul articol; 

         (2) Propunerile de acordare a titlului vor fi insotite de o nota de prezentare a 

persoanei pentru care se propune conferirea titlului si cu mentiunea ca sunt indeplinite 

conditiile prevazute de prezentul Regulament. 

 Art.2. (1) Titlul de cetatean de onoare se confera persoanelor fizice care 

indeplinesc urmatoarele conditii: 

a) sunt majore; 

b) au  valoare,  competenta,  moralitate  recunoscute   de   catre  comunitatea  

locala,  

rezultate din nota de prezentare; 

 c) au/au avut o contributie deosebita la dezvoltarea si la cresterea prestigiului 

comunei Baneasa sau al tarii pe plan national si international; 

 d) nu au antecedente penale; 

 (2) Conferirea titlului de cetatean de onoare al comunei Baneasa, judetul 

Giurgiu nu este conditionata de cetatenie, nationalitate, domiciliu, sex, religie, 

apartenenta politica. 

 Art.3. Titlul se poate acorda, dupa caz: 

a) in timpul vietii persoanei in cauza; 

b)  post-mortem; 

Art.4. Titlul are urmatoarele caracteristici: 

a) este personal; 
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b) este netransmisibil; 

c) confera drepturi titularului; 

d) are valabilitate nedeterminata; 



Art.5. Titlul de  cetatean  de  onoare  al  comunei  Baneasa,  judetul Giurgiu  

va  fi  

conferit: 

 a) personalitatilor vietii publice, politice, economice, sociale, culturale sau 

sportive, persoanelor nascute sau domiciliate in comuna Baneasa, judetul Giurgiu, 

precum si personalitatilor romane sau straine care, prin activitatea lor, au avut o 

contributie importanta la dezvoltarea si cresterea prestigiului comunei Baneasa la nivel 

national sau international; 

 b) persoanelor care, in mod dezinteresat, prin donatii, actiuni umanitare sau alte 

actiuni similare au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la 

imbunatatirea vietii locuitorilor comunei Baneasa; 

 c) persoanelor care au dat dovada de acte de curaj, devotament in folosul 

comunitatii, preintampinand producerea unor evenimente cu consecinte grave pentru 

comuna Baneasa sau pentru locuitorii acesteia; 

 d) unor fosti detinuti politici, veterani de razboi sau militari in a caror viata si/sau 

activitate au fost remarcate acte de bravura deosebite, demne de a intra in istoria 

comunei Baneasa; 

 e) altor persoane in cazuri temeinic justificate; 

 Art.6. (1) In documentatia inaintata Primariei comunei Baneasa, judetul Giurgiu, 

in vederea acordarii titlului de cetatean de onoare si arhivata in dosarul de sedinta al 

consiliului local din data in care se aproba hotararea, se vor gasi obligatoriu: 

a) copie buletin/carte de identitate; 

b) curriculum vitae; 

c) certificate de cazier judiciar; 

d) nota de prezentare; 

(2) In situatia acordarii titlului post-mortem, actele obligatorii sunt: 

a) nota de prezentare; 

b) certificatul de deces; 

(3) Documentele  mentionate  mai  sus  vor  fi  inaintate  spre  analiza  si 

verificare la  

secretariatul Primariei comunei Baneasa, judetul Giurgiu. 

 Art.7. Persoana care detine titlul de cetatean de onoare al comunei Baneasa, 

judetul Giurgiu are urmatoarele drepturi: 

a) inscrierea in Cartea de Onoare a comunei Baneasa, judetul Giurgiu; 

b) conferirea insemnelor corespunzatoare titlului  de  cetatean  de onoare al 

comunei  

Baneasa; diploma de cetatean de onoare si placheta cu stema comunei; 

 Art.8. (1) Ceremoniile de decernare a titlului de cetatean de onoare al comunei 

Baneasa, judetul Giurgiu au loc in cadrul unor sedinte solemne ale consiliului local, 

organizate de cel mult de 2 ori pe an, la datele stabilite de consiliul local. 

 (2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) pentru motive temeinice invocate de 

catre persoanele fizice si/sau juridice prevazute la art. 1, alin. (1), ceremonia de 

decernare a titlului de cetatean de onoare se poate face si la alte date decat cele stabilite 

de consiliul local. 

 (3) Conferirea sau retragerea titlului prevazut la alin. (1) se face prin hotarare a 

consiliului local,   adoptata   cu   cvorumul  prevazut   in   regulamentul   de   

organizare  si  
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functionare a consiliului local. 

 (4) Titlul va fi inmanat persoanei respective de catre primarul comunei Baneasa, 

judetul Giurgiu, care va purta esarfa cu tricolor. 

 Art.9. In situatia conferirii titlului de cetatean de onoare al comunei Baneasa, 

judetul Giurgiu unui cetatean strain, hotararea consiliului local si diploma de onoare 

vor fi redactate si in limba tarii al carui cetatean este, precum si, la cerere, intr-o limba 

de circulatie internationala. 

 Art.10. (1) Titlul de cetatean de onoare al comunei Baneasa, judetul Giurgiu 

poate fi retras prin hotarare a consiliului local, cu aplicarea in mod corespunzator a 

dispozitiilor prevazute la art. 8, alin. (3), in urmatoarele situatii: 

 a) persoana a fost condamnata, pentru fapte penale, printr-o hotarare 

judecatoreasca ramasa definitive si irevocabila; 

 b) persoana a compromise cu rea-credinta interesele statului roman sau ale 

comunei Baneasa, judetul Giurgiu; 

 c) persoana a prejudiciat imaginea comunei Baneasa, judetul Giurgiu, prin fapte 

sau atitudini care contravin regulilor de convietuire sociala si ale moralitatii; 

 (2) Categoriile de persoane care pot solicita retragerea titlului de cetatean de 

onoare sunt cele prevazute la art. 1, alin. (1). 

 (3) Retragerea titlului va fi adusa la cunostinta persoanei implicate in termen de 

10 zile. 

 (4) Persoanele carora li se retrage titlul de cetatean de onoare al comunei 

Baneasa, judetul Giurgiu, nu mai beneficiaza de drepturile prevazute la art. 7. 

 Art.11. Modelul diplomei de onoare si a plachetei cu stema comunei, va fi 

stabilit, prin dispozitie, de catre primarul comunei Baneasa, judetul Giurgiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.R./C.I. 
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