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Nr. 4/15     din 15 aprilie 2010 
 
Despre aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea titlului de cetăţean de 

onoare al municipiului Chişinău şi stimularea morală şi materială a cetăţenilor de 
onoare ce locuiesc pe teritoriul municipiului Chişinău. 

 
În semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor persoanelor fizice în activitatea 

municipiului Chişinău, în scopul instituirii unor norme obiective de stimulare morală şi 

materială a cetăţenilor de onoare ai municipiului Chişinău, în temeiul art. 14 (2), lit. m) 

şi 19 (3) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind 

administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău DECIDE: 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la acordarea titlului de Cetăţean de Onoare 

al municipiului Chişinău şi stimularea morală şi materială a cetăţenilor de onoare ce 

locuiesc pe teritoriul municipiului Chişinău (anexa nr. 1). 

2. Se aprobă componenţa Comisiei de pregătire a materialelor în vederea 

acordării titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Chişinău şi stimularea morală şi 

materială a cetăţenilor de onoare ce locuiesc pe teritoriul municipiului Chişinău (anexa 

nr. 2). 

3. Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie va înainta anual, la 

aprobarea bugetului municipal Chişinău, propuneri referitoare la includerea cetăţenilor 

de onoare ai municipiului Chişinău în lista persoanelor care beneficiază în modul stabilit 

de călătorii gratuite în transportul urban de pasageri, din contul bugetului municipal. 

4. Direcţia generală finanţe va prevedea mijloace financiare pentru acoperirea 

cheltuielilor în proporţie de 50 la sută privind achitarea serviciilor comunale de către 

cetăţenii de onoare ai municipiului Chişinău. 

5. Se abrogă din decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 57/5 din 02.11.2006 

„Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală şi materială a 

persoanelor fizice şi juridice pentru merite în activitatea municipiului Chişinău" 

punctele ce prevăd acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Chişinău şi 

stimularea morală şi 

materială a acestora.  'fe 

ii imeretnice,, dna Nina 

Stratulat, va 

Ghenadie Dumanschi /



 

Anexa nr. 1 la decizia 

Consiliului Municipal  

Chişinău 
 

pentru acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Chişinău 

Titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Chişinău reprezintă cea mai înaltă 

distincţie civică acordată de către Consiliul municipal Chişinău. 

Cap. 1: . 

Art. 1. Titlul se acordă, după caz, din iniţiativa: 

a) primarului; 

b) consilierilor municipali; 

c) persoanelor juridice care desfăşoară activitate în domeniul/domeniile în care s-

a afirmat persoana propusă pentru acordarea titlului de Cetăţean de Onoare. 

Art. 2. Acordarea titlului nu este condiţionată de: 

a) cetăţenie; 

b) naţionalitate; 

c) vârstă; 

d) domiciliu; 

e) sex; 

f) religie; 
g) apartenenţă politică. 

Art. 3. Titlul se acordă după caz: 
a) în timpul vieţii celui în cauză; 

b) post-mortem; 

Art. 4. Titlul are următoarele caracteristici: 

a) este personal; 

b) este netransmisibil; 

c) este un drept al titularului; 

d) are valabilitate nedeterminată; 

Cap. II. Categorii de personalităţi îndreptăţite la primirea titlului Art. 5. Sunt 

îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea titlului categoriile de personalităţi 

care se găsesc în una din situaţiile următoare: 

a) personalităţi cu renume naţional sau universal care şi-au adus contribuţia la 

dezvoltarea municipiului Chişinău şi crearea imaginii acestuia; 

b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au dus faima municipiului 

Chişinău în ţară şi străinătate; 

c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente 

deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor 

lor, în municipiul Chişinău; 

d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), 

au îmbunătăţit considerabil calitatea vieţii locuitorilor municipiului 

Chişinău. 

e) unor foşti deţinuţi politici sau veterani de război cafc, prin activitatea lor 

ulterioară, au contribuit la creşterea unei imagini pozitive a municipiului 



 

Chişinău în lume; 

f) unor sportivi care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive 

internaţionale. 

Cap. III. Incompatibilităţi: 

Art. 6. Nu pot primi titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii: 

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracţiuni contra 

statului, crime împotriva umanităţii, fapte penale; 

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea titlului, propunerea se va 

face după clarificarea situaţiei juridice. 

Art. 7. Persoanele care se găsesc în una din situaţiile prevăzute la art. 6, după caz: 

a) nu pot obţine titlul; 

b) pierd titlul obţinut. 

Cap. IV. Procedura acordării, înmânării şi înregistrării titlului Art. 8. Procedura 

luării în dezbatere a candidaturilor este următoarea: 

(1) . Documentele ce conţin propunerile se înregistrează la Direcţia corespondenţă, 

petiţii şi audienţă a Primăriei municipiului Chişinău, pentru Direcţia social-umanitară 

şi relaţii interetnice; 

(2) Documentele vor cuprinde următoarele înscrisuri: 

a) o declaraţie-tip de acceptare a titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului 

Chişinău; 

b) actul de identitate (xerocopie); 

c) Curriculum vitae (în original); 

d) expunerea de motive a iniţiatorului (în original); 

e) actul de deces al celui propus, după caz (xerocopie). 

(3) Direcţia social-umanitară şi relaţii interetnice întocmeşte referatul şi proiectul 

de decizie şi le înaintează primarului, pentru a fi aprobate, şi Comisiei de 

specialitate din cadrul Consiliului municipal, pentru a fi discutate şi în vederea 

eliberării avizului. 

(4) Propunerile se iau în dezbatere în plenul Consiliului municipal Chişinău, în 

şedinţă ordinară sau extraordinară; 

(5) Sinteza referatului, întocmită de Direcţia social-umanitară şi relaţii interetnice, 

va fi citită în plenul şedinţei Consiliului municipal Chişinău, de către preşedintele 

de şedinţă. 

(6) Acordarea titlului se va face în plenul Consiliului municipal Chişinău; 

(8) Decernarea titlului se face de către primarul general al municipiului Chişinău în 

cadrul unei şedinţe festive. 

Art. 9. Diploma este înscrisă de către Direcţia social-umanitară şi relaţii interetnice în 

Registrul privind evidenţa Cetăţenilor de Onoare ai municipiului Chişinău.  



 

Capitolul V. Drepturi dobândite de către deţinătorii titlului Art. 10. 
Deţinătorii titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul la şedinţele Consiliului municipal Chişinău, 
la luarea în dezbatere a materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul 
Consiliului municipal Chişinău, sau în care acesta este coorganizator; 

c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive 
organizate de instituţiile aflate în subordinea Consiliului municipal 
Chişinău; 

d) dreptul la călătorie gratuita în transportul urban în comun; 
e) dreptul de a achita în proporţie de 50 la sută plata pentru serviciile 

comunale, din contul administraţiei publice locale; 
f) dreptul la stimulare morală şi materială cu prilejul unor date însemnate, 

sărbători profesionale, jubilee, hramului oraşului etc. 
Art. 11. Drepturile prevăzute la art. 11 încetează în următoarele situaţii: 

a) decesul titularului; 
b) retragerea titlului. 

Cap. VI. Retragerea titlului 
Art. 12. Titlul se retrage în următoarele situaţii: 

a) atunci când, ulterior decernării, apar incompatibilităţile prevăzute la art. 6; 
b) atunci când persoana laureată cauzează prejudicii de imagine sau de altă 

natură municipiului Chişinău. 

Art. 13. Retragerea titlului se face de către Consiliul municipal Chişinău, după 
următoarea metodologie: 

a) este sesizat Consiliul municipal Chişinău de către persoanele menţionate la 
art. 1; 

b) luarea în dezbatere a cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului 
municipal; 

c) retragerea titlului se va face prin decizia Consiliului municipal; 
d) la şedinţa Consiliului municipal va fi invitat deţinătorul titlului, iar dacă va 

fi prezent, i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa; 

Cap. Vtl. îndatoriri ale Cetăţenilor de Onoare: 

Art. 14. Cetăţenii de Onoare au datoria de a promova imaginea municipiului 
Chişinău: 

Cap. VIII. Dispoziţii finale 

Art. 15. Informaţiile publice referitoare la Cetăţenii de Onoare vor fi publicate şi în 
versiune electronică pe portalul Primăriei municipiului Chişinău, la rubrica special 
deschisă ca urmare a aprobării acestui regulament. 
Art. 16. în cazul în care membrii Comisiei respective se eliberează din funcţie, 
atribuţiile acestora vor fi exercitate de cătrenoii membri desemnaţi, fără a aproba o 
altă decizie. 

CRETAR ALXON SILIULUI Valeriu Didencu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

//*/• 
la decizia Consiliului municipal 

ЩГGhişirtău 

din № О V. 2010 I 
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Componenţa Comisiei 

de pregătire a materialelor pentru acordarea titlului de cetăţean 

de onoare al municipiului Chişinău şi stimularea morală şi 

materială a cetăţenilor care locuiesc pe teritoriul 

municipiului Chişinău 

Chirtoacă Dorin 

Grozavu Nistor 

Bâlici Gheorghe 

Culev Lucia 

Stratulat Nina 

Guriţenco Vladimir 

Mistreanu Vasile 

Şarban Vladimir 

Bostan Galina 

Cârlig Mihail 

Cimpoi Mihai 

Grecu Alexandru 

- Preşedinte al Comisiei, primar general al 

municipiului Chişinău 

- Vicepreşedinte al Comisiei, viceprimar al 

municipiului Chişinău 

- Secretar al Comisiei, specialist principal în 

cadrul Direcţiei social-umanitare şi relaţii 

interetnice 

Membrii Comisiei: 

- Şef al Direcţiei cultură 
- Şef al Direcţiei social-umanitare şi relaţii interetnice 

- Pretor al sectorului Botanica 

Pretor interimar al sectorului Buiucani 

- Pretor al sectorului Centru 

- Pretor al sectorului Ciocana 

Pretor al sectorului Râşcani 

- Academician, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova 

- Preşedinte .UNITEM, director al Teatrului 

municipal Satiricus „Ion Luca Caragiale” 


