
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 
 

PROIECTUL   DE   HOTARARE  NR. 16 

privind conferirea titlului de cetatean de onoare al comunei 
Podgoria, domnului CIOROIU ION 

 
  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 

ORDINARA    pe luna aprilie 2021; 

 
        Avand in vedere:  

 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 

……./………., intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), 
lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de 

initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu 
referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce 
ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. ……/…………., 
intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 
din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii 
functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea 

atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor 
documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv 
semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, 

din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor 
administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ; 

 avizul/avizele consultativ/e al/ale Comisiei /Comisiilor  de specialitate 
a/ale Consiliului local Podgoria, inregistrat/e sub nr……/……………; 

 hotararea Consiliului local Podgoria nr. 6/25.02.2021 privind aprobarea 

Regulamentului  pentru conferirea/retragerea titlului de cetatean de 
onoare al comunei Podgoria ; 

 prevederile art. 129 alin. 1 şi alin. 13, art. 139  alin 1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 

   Tinand cont de adresa preotului paroh Rotaru Catalin al Parohiei 

Podgoria, inregistrata sub nr. 320/29.01.2021; 



 

  
            Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
 

 În temeiul art.129 alin.1, art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1), 

art.196, alin.(1), lit.a) şi art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 şi alin. 5 din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ; 

 

  

H O T A R A Ș T E : 

 Art.1.Consiliul local al comunei Podgoria  confera titlul de cetatean de 

onoare al comunei Pogoria, domnului CIOROIU ION. 

 

     Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se 
comunica Primarului comunei Podgoria, domnului Cioroiu Ion,  precum si 

Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea exercitării controlului cu 
privire la legalitate. 
 

  
  Iniţiator,  

   Primar,  

   Chiru Marius Viorel  
 

 

Avizat pentru legalitate,  

Secretar general, 

 
Rapeanu Violeta- Cristina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podgoria 

   Proiect de hotarare nr. 16 din 1.04.2021 

 

 
 
 
 



 

ROMANIA 
COMUNA PODGORIA 

Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 

Telefon: 0238 774 923;  Fax: 0238 774 953 
 

PRIMARUL COMUNEI PODGORIA 

 
 

 
Nr. 1369/2.04.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare  privind conferirea titlului de cetatean de 
onoare al comunei Podgoria, domnului CIOROIU ION 

 

 

  In semn de respect şi recunoştinţa profunda  faţă de veteranii de război 
care au apărat patria cu onoare şi curaj, in luna mai a acestui an, il vom 
sarbatori, cu ocazia împlinirii vârstei de 101 de ani, pe domnul colonel  (in 

retragere) Ion Cioroiu, veteran de razboi, care a luptat în cel de-al Doilea Război 
Mondial  . 

 Considerandu-l un adevărat reper al datoriei împlinite către ţară, al 
sacrificiului şi muncii de o viaţă, avand  puterea de a-şi duce povara anilor 
încărcaţi de istorie, asigurându-l, totodată, de respectul şi preţuirea noastră, 

am initiat pentru sedinta ordinara din luna aprilie, proiectul de hotarare 
privind conferirea titlului de cetatean de onoare al comunei Podgoria, domnului 
CIOROIU ION. 

In luna februarie a acestui an, urmare demersurilor intreprinse de catre 
preotul paroh al Parohiei Podgoria, dl Rotaru Catalin, Consiliul local Podgoria a 

aprobat prin hotararea  nr. 6/25.02.2021   Regulamentul   pentru 
conferirea/retragerea titlului de cetatean de onoare al comunei Podgoria. 

In conformitate  cu prevederile  art. 129 alin. 1 şi alin. 13, art. 139  alin 

1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, supun atentiei si dezbaterii Consiliului local proiectul 

de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al comunei 
podgoria, domnului CIOROIU ION 

 

 
 

Primar, 

 
Chiru Marius Viorel 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
ROMANIA 

COMUNA PODGORIA 
Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 

Telefon: 0238 774 923;  Fax: 0238 774 953 

 
COMPARTIMENTUL CULTURA   

 

 

APROB,  
PRIMAR,  

                                                                            
                                                                             Chiru Marius - Viorel 
  
Nr.1370/2.04.2021 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de 

onoare al comunei Podgoria, domnului CIOROIU ION 

 

Prin Hotararea Consiliului local Podgoria  nr.  6/25.02.2021 s-a aprobat    

Regulamentul   pentru conferirea/retragerea titlului de cetatean de onoare al 
comunei Podgoria, acest titlu  reprezintand cea mai înalta distincţie acordată de 

către Consiliul Local, unor cetăţeni români sau străini. 
Potrivit art. 6 din Regulamentul de acordare a titlului de „Cetăţean de 

Onoare”, acest titlu se poate acorda, unor : 

 personalităţi care, prin activitatea lor socio-profesională, au contribuit la 
realizarea unor noi legături ştiinţifice, culturale, sportive sau economice 

cu efecte (favorabile) benefice pentru comuna Podgoria; 
 personalităţi care, prin realizările lor deosebite au contribuit la 

construirea ori promovarea unei imagini pozitive a comunei Podgoria  în 

ţară şi/sau in străinătate; 
 sportivi, artişti, cadre didactice născuţi sau educati in comuna Podgoria, 

cu rezultate deosebite în competiţiile sportive, artistice, activitati 
profesionale  naţionale sau internaţionale; 

 persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de 

evenimente deosebit de grave, sau prin sacrificiul lor suprem au salvat 
vieţile concetăţenilor lor, în comuna Podgoria; 

   foşti deţinuţi politici sau veterani de război, care prin activitatea lor 

ulterioară au contribuit la protejarea, dezvoltarea  precum si la o 
imaginea pozitivă a comunei Podgoria; 

Conform art. 129 alin. 13 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, "Consiliul local 
poate conferi persoanelor fizice romane sau străine cu merite deosebite titlul 



 

de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, in baza unui 
regulament propriu…”  

 

In semn de respect şi recunoştinţa profunda  faţă de domnul Cioroiu Ion, 
locuitor al comunei Podgoria,  fost primar în două mandate, om respectat de 
comunitate, veteran  de război care inca  mai poate povesti despre prizonierat, 

considerandu-l personalitate de  inalta cultura, raportat la prevederile hotararii    
Consiliului local Podgoria  nr.  6/25.02.2021, arătăm că, sunt îndeplinite 

condiţiile de legalitate şi oportunitate privind adoptarea unei hotărâri de 
consiliu privind conferirea titlului de cetatean de onoare al comunei Podgoria, 
domnului Cioroiu Ion.  

 
 
 

Referent, 
 

Badiu Lucica 
 

 


