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HOTĂRÂREA Nr. 40/2015
privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare”
al comunei Rebricea, judetul Vaslui, doamnei Ruppert Mariana
având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului de
resort si raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
- prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002, privind Statutul cadru al
unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 2 pct. 22 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Rebricea nr.
23/27.10.2004 privind aprobarea Regulamntului de ordine interioara a apartului propriu al
Consiliului local Rebricea si a Statului comunei Rebricea;
- prevederile Hotărârii Consiliului local Rebricea nr. 39/07.06.2015 privind aprobarea
Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetatean de onoare” al comunei Rebricea, judetul
Vaslui;
în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) si (9) , art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b”
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se conferă titlul de cetăţean de onoare al comunei Rebricea, doamnei
RUPPERT MARIANA, persoană fizică română, cu merite deosebite, membră a Asociatiei
„Prietenie” Forbach.
Art.2. Diploma de „Cetăţean de Onoare” al comunei Rebricea va fi înmânata de către
Primarul comunei Rebricea, în plenul şedinţei de consiliu si reprezinta un titlu exclusiv
onorific.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rebricea, prin
compartimentul Relatii cu publicul din cadrul aparatului de specialitate.
Art.4. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr.
544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in
termenul prevazut de lege.
Art.5. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va
comunica persoanei prevazuta la art. 1, Primarului comunei Rebricea, compartimentului
Relatii cu publicul si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege.
Rebricea, 07 iunie 2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vatavu Titi

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare”
al comunei Rebricea, judetul Vaslui, doamnei Ruppert Mariana
Doamnelor şi domnilor,
Fata de cele prezentate in expunerea de motive a initiatorului si având în vedere
necesitatea conferirii titlului de „Cetatean de onoare” al comunei Rebricea doamnei
Ruppert Mariana membră a Asociatiei „Prietenie” Forbach, in drept, prezentul proiect de
hotarare este motivat de:
- prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002, privind Statutul
cadru al unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare,
care precizeaza:
„Prin statut se stabilesc criteriile potrivit cărora se poate conferi persoanelor
fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social,
cultural, sau altor persoane importante, reprezentative pentru comuna, oraşul sau
judeţul respectiv, titlul de cetăţean de onoare, drepturile de care se bucură aceste
persoane, precum şi condiţiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu.”
- prevederile art. 2 pct. 22 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului local
Rebricea nr. 23/27.10.2004 privind aprobarea Regulamntului de ordine interioara a
apartului propriu al Consiliului local Rebricea si a Statului comunei Rebricea, care
precizeaza:
„Atributiile Consiliului local sunt cele prevazute de Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare si anume:
- confera persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul de
cetăţean de onoare al comunei sau orasului”
- prevederile Hotărârii Consiliului local Rebricea nr. 39/07.06.2015 privind
aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetatean de onoare” al
comunei Rebricea, judetul Vaslui;
- prevederile art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza:
„Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite
deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza
unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii
titlului conferit.”
Din aceste considerente, cu respectarea prevederilor legale, propun adoptarea
proiectului de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare” al comunei
Rebricea, judetul Vaslui, doamnei Ruppert Mariana, in forma prezentata de initiator.
29 mai 2015
SECRETAR,
Sârcu Geanina – Elena
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la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare”
al comunei Rebricea, judetul Vaslui, doamnei Ruppert Mariana
Doamnelor, domnilor consilieri și invitați,
Am inițiat prezentul proiect de hotărâre ca urmare a oportunității de a conferi titlul de
„Cetățean de onoare” doamnei Ruppert Mariana, membru fondator al Asociației „Prietenie”
Forbach – Franța în acest cadru festiv prilejuit de aniversarea a 20 de ani de colaborare fructuoasă cu
Asociația „Prietenie”.
Parteneriatul început în anul 1995 s-a materializat în decursul timpului în realizarea și
susținerea financiară a mai multor proiecte de interes local, cum ar fi:
- Ajutor material, financiar și cu medicamente pentru familiile nevoiașe;
- Reparație capitală și dotare cu mobilier a Dispensarului uman de la Draxeni;
- Introducere apei potabile în școli;
- Construcția a 7 (șapte) fântâni și 2 (două) adăpători pentru animale;
- Dotarea unui laborator de informatică cu mobilier și echipamente IT;
- Cofinanțarea în procent de 50% a pietruirii drumului Draxeni – Tufeștii de Jos în lungime de
1,7 km;
- Cofinanțarea în procent de 50% a construirii târgului comunal din Rebricea;
- Dotarea cu mobilier, 26 mașini de cusut și materiale timp de 3 ani a atelierului de croitorie
din cadrul Școlii de Arte și Meserii Draxeni;
- Susținerea a aproximativ 100 elevi de liceu cu burse școlare;
- Cofinanțarea în procent de 50% a construirii „Casei Rotundu”;
- Ajutor financiar pentru procurarea a câte 1 mc lemne de foc pentru 30-35 familii, anual;
- Cofinanțarea timp de 5 ani de zile a proiectului „Elevi de nota 10”
Pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul Fundației Prietenie, pentru promovarea
imaginii comunității noastre în Franța, pentru promovarea unor proiecte de interes local ce vizează
domeniul social și cultural-educativ și implicarea în implementarea acestora și ținând cont de
prevederile Hotărârii de Consiliu anterior-adoptate, a prevederilor art. 36 alin. (1) si (9) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
propun adoptarea proiectului de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare” al
comunei Rebricea, judetul Vaslui, doamnei Ruppert Mariana, in forma prezentata.
29 mai 2015
P R I M A R,

ing. Radu Valerică

