PROIECT

Aprobat:
prin Decizia
Consiliului oraşenesc Ialoveni
Nr. 02/16 din 28.05 2021

REGULAMENTUL
PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE
„AMBASADOR” AL ORAŞULUI IALOVENI
Titlul de „Ambasador” al oraşului Ialoveni reprezintă o distincţie civică acordată de către
Primarul oraşului Ialoveni.
Capitolul I
Generalităţi
art.1. Titlul se acordă la iniţiativa Primarului oraşului Ialoveni;
art. 2. Acordarea titlului nu este condiţionată de:
a) cetăţenie;
b) naţionalitate;
c) vîrstă;
d) domiciliu;
e) sex;
f) religie;
g) apartenenţă politică;
art. 3. Titlul se acordă după caz:
a) în timpul vieţii celui în cauză;
art. 4. Titlul are următoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este netransmisibil;
c) este un drept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminată;
Capitolul II
Categorii de personalităţi îndreptăţite la primirea titlului
de „Ambasador al oraşului Ialoveni
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 local, naţional sau internaţional care şi-au adus contribuţia la
dezvoltarea oraşului Ialoveni şi crearea imaginii acestuia;
b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au adus faima oraşului Ialoveni în ţară şi
în străinătate;
c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntîmpinat producerea de evenimente deosebit de
grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile locuitorilor din oraşul Ialoveni şi din
ţară;
d) cetăţenilor moldoveni sau străini, precum şi locuitorilor oraşului Ialoveni care desfăşoară
activităţi caritabile deosebite pe teritoriul oraşului Ialoveni iar beneficiarii ai acestor
activităţi fiind: orfanii, bătrînii, copii abandonaţi sau handicapaţi sau instituţiile care
adăpostesc şi îngrijesc aceste persoane;
e) unor foşti deţinuţi politici sau veterani de război care, prin activitatea lor ulterioară, au
contribuit la creşterea unei imagini pozitive a oraşului Ialoveni în lume;
f) unor savanţi de renume mondial care vizitează oraşul Ialoveni, unor personalităţi artistice
sau culturale locale sau internaţionale cu merite deosebite în promovarea bunelor relaţii
dintre oraşul Ialoveni şi alte localităţi;
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g)

unor sportivi născuţi şi formaţi în oraşul Ialoveni cu rezultate de excepţie în competiţii
sportive locale, naţionale şi internaţionale (campioni locali, europeni sau mondiali);

Capitolul III
Incompatibilităţi
art. 6. Nu pot primi titlul de „Ambasador” persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii:
a) condamnate prin hotărîre 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 la art. 6, după caz:
a) nu pot obţine titlul;
b) pierd titlul obţinut;
Capitolul IV
Procedura acordării, înmînării şi înregistrării titlului
art. 8. Procedura luării în dezbatere a candidaţilor este următoarea:
1) La indicaţia Primarului oraşului Ialoveni, specialist (Juridist)/ specialist Resurse umane din
cadrul Primăriei oraşului Ialoveni va întocmi o Notă informativă privind meritele
candidatului la titlul de „Ambasador” al oraşului Ialoveni;
2) Candidatul la titlul de „Ambasador” al oraşului Ialoveni va prezenta următoarele înscrisuri:
a) o declaraţie –tip de acceptare a titlului de „Ambasador” al oraşului Ialoveni;
b) actul de identitate (xerocopie);
c) Curriculum vitae (în original);
3) specialist (Juridist)/ specialist Resurse umane întocmeşte proiectul de dispoziţie şi îl
înmînează primarului oraşului Ialoveni, pentru a fi aprobat.
4) Conferirea titlului se face de către Primarul oraşului Ialoveni în cadrul unei şedinţe festive
sau în cadrul unor evenimente speciale al oraşului Ialoveni.
art. 9. Metodologia înmînării titlului este următoarea:
a) Primarul oraşului sau o altă persoană care conduce evenimentul special anunţă festivitatea ce
urmează să se desfăşoare;
b) Primarul oraşului Ialoveni prezintă motivele care au stat la baza Dispoziţiei;
c) Primarul oraşului Ialoveni înmînează Diploma de „Ambasador al oraşului Ialoveni”,
persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;
d) Persoana laureată va beneficia de o primă unică în mărime de 1000 (una mie) lei şi/sau un
cadou de valoare;
e) Se prezintă Dispoziţia Primarului oraşului Ialoveni de acordare a titlului;
f) Pot lua cuvîntul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele
laureatului;
g) Cuvîntul persoanei laureate sau a reprezentantului acestuia;
h) Laureatul este invitat să scrie cîteva rînduri în Cartea de Onoare al oraşului Ialoveni;
art. 10. Înscrierea diplomei de către Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei oraşului
Ialoveni în Registrul privind evidenţa Ambasadorilor ai oraşului Ialoveni.
art. 11. Începînd cu data adoptării prezentului Regulament se înfiinţează de către Serviciul Relaţii cu
Publicul din cadrul Primăriei oraşului Ialoveni Registrul Ambasadorilor ai oraşului
Ialoveni, care va fi păstrat şi completat de către personalul angajat în cadrul Serviciul Relaţii
cu Publicul.
Capitolul V
Însemnele care atestă calitatea de „Ambasador al oraşului Ialoveni”
art. 12. Însemnele care atestă calitatea de „Ambasador” al oraşului Ialoveni sunt următoarele:
a) Diploma de „Ambasador” al oraşului Ialoveni, care se înmînează persoanei căreia i s-a
acordat titlul sau, după caz, reprezentantului acesteia, pe care sunt reproduse stema şi sigiliul
oraşului Ialoveni şi care este semnată de către Primarul oraşul Ialoveni;
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b) Placheta: pe care sunt reproduse stema şi sigiliul oraşului, este trecut numele şi prenumele
persoanei, calitatea de „Ambasador al oraşului Ialoveni”, data acordării acesteia, Dispoziţia
Primarului oraşului Ialoveni prin care i s-a conferit titlul;
art.13 Cheltuielile ocazionate de realizarea însemnelor care atestă calitatea de „Ambasador” al
oraşului Ialoveni precum şi cele ocazionate de ceremonia înmînării titlului de “Ambasador”
şi alte cheltuieli se suportă de la bugetul local.

Capitolul VI
Drepturi dobîndite de către deţinătorii titlului
art. 14. Deţinătorii tilului dobîndesc următoarele drepturi specifice:
a) Înscrierea în Cartea de Onoare al oraşului Ialoveni;
b) Dreptul la audienţa fără înscriere preventivă la Primarul oraşului Ialoveni şi/sau Viceprimarii
oraşului Ialoveni;
c) Dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Primăriei oraşului
Ialoveni, sau în care acesta este coorganizator;
d) Dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de Primăria
oraşului Ialoveni;
e) Dreptul de stimulare morală şi materială cu prilejul unor date însemnate, sărbători
profesionale, jubilee, hramului oraşului;
art. 15. Drepturile prevăzute la art. 14 încetează în următoarele situaţii:
a) decesul titularului;
b) retragerea titlului;
Capitolul VII
Retragerea titlului
art. 16. Titlul se retrage în următoarele situaţii:
a) atunci cînd, ulterior decernării, apar incompatibilităţi prevăzute la art. 6;
b) atunci cînd persoana laureată cauzează prejudicii de imagine sau de altă natură oraşului
Ialoveni;
art.17. Retragerea titlului se face prin Dispoziţia Primarului oraşului Ialoveni, după următoarea
metodologie:
a) este sesizat Primarul oraşului Ialoveni de către de către organele de drept sau la autosesizarea
Primarului oraşului Ialoveni;
b) retragerea titlului se va face prin Dispoziţia Primarului oraşului Ialoveni;
Capitolul VIII
Îndatoriri ale „Ambasadorilor” oraşului Ialoveni
art. 18. „Ambasadorii” oraşului Ialoveni au datoria de a promova imaginea oraşului Ialoveni;

Capitolul IX
Dispoziţii finale
art. 19. Informaţiile publice referitoare la „Ambasadorii” oraşului Ialoveni vor fi publicate şi în
versiune electronică pe portalul Primăriei oraşului Ialoveni, la rubrica special deschisă ca
urmare a aprobării acestui Regulament.
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Anexa nr.2
la Decizia
Consiliului orăşenesc Ialoveni
nr. 02/16 din 28.05.2021

Componenţa Comisiei speciale
pentru evaluarea şi pregătirea materialelor
cu privire la acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” al oraşului Ialoveni.

Primar al oraşului Ialoveni – Preşedinte al Comisiei,;
viceprimar al oraşului Ialoveni – Vicepreşedinte al Comisiei,;
Secretar al consiliului orăşenesc Ialoveni – Secretar al Comisiei;

Președinții comisiilor consultative de specialitate.
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