HoTĂn ÂREA

Nr361201.7

privind acordarea titlului de cetatean de onoare
al Comunei Tilisca pentru Preot TESA IOAN

Consiliul local al Comunei Tilişca, judetul Sibiu întrunitin sedinta ordinara
publică in data de 19 mai 2017,
Având învedere Memoriul nr.95 din 15.05.2oI7, expunerea de motive nr
96 din 15.05.2017 şi vazand avizul comisiei pentru activităti social-culturale, culte,
învătământ, sănătate şi familie, protectie copii, tineret şi sport,
Avand in vedere meritele deosebite ale Preotului Teşa Ioan si contributia la
dezvoltarea si prosperarea acestei u nitati administrativ-teritoriale,
In temeiul aft. 36 alin. (B), aft. 45 alin. (1), aft. 115 alin. (1), lit. b) din
Legea nr.21512001 a administraţiei publice locale, cu modificările si completările
ulterioare,

HOTARAST

E:

Art 1: Se aprobă regulamentul privind acordarea titlului de ''Cetăţean de

onoare al Comunei Tilişca'', conofrm Anexei nr 1 la prezenta hotărâre.
Aft 2: Se confera pentru merite deosebite titlul de cetatean de onoare al
Comunei Tilisca pentru:
Preot TESA IOAN

Tilisca la data de 19 mai 2017

PRESEDINTE DE SEDINTA
LE MIHAI

Difuzat: Instit. Pref., Primar, dosar hotarari, dosar sedinta, afisier
Intocmit: MM
Ex: 5

Contrasemnează,
Secretar: MARIA M

ROMANIA
JuDEŢuL SIBIU
coMUNA TILIŞCA_ PRIMĂRIA
Tilişca' str Şcolii nr. 531' Jud. Sibiu' tel 0269/554oo2, fax 02695541o1
e-mail : primariatilisca@vahoo.com
Nr.

95 din 15.05.2017

Subsemnatul, CîmpeanVasile, Primarul Comunei Tilişca, încalitate de
colaborator, membru al colectivităţii locale care frecventeazä locaşul de cult Biserica
ortodoxă din Tilişca unde slujeşte Preotul Teşa loan, depun prezentul memoriu privind
decernarea titlului de
"CETĂTEAN DE oNoARE AL CoMUNEI TILISCA"

pentru Preot TEŞAIOAN, cel care a fost şi este legătura cu Dumnezeu pentru locuitorii
Comunei Tilişca, atât pentru cei înviaţă cât şi pentru cei trecuţi la cele veşnice,
întemeietoral unei familii de bazä si onorabile înComuna Tilisca.
Cetăţeanul nostru, TESA IOAN, s-a născut nu depare de Sibiu însatul Aciliu,
judeţul Sibiu, la data de 27 iulie L947, din părinţii Maria şi Antonie.
Şcoala primară a absolvit-o însatul natal Aciliu, iar întreanii 1958 - 1966 din
lipsă de copii a fost nevoit sä părăsească satul natal şi urmează cursurile Şcoliidin
"Capitala'' Mărginenilor - Sälişte.Aici a petrecut din clasa a V-a până înclasa a XI-a,
respectiv întreanii 1958-1966. După finalizarea liceului părintele Teşa Ioan s-a înscrisla
Institutul Teologic din Sibiu absolvindu-l înanul 1970. Dragostea pentru acest centru al
românismului, pentru cei ce l-au ridicat la acest mare rang l-a făcut să adune cât mai
mult cu putinţă din ceea ce a dat teascurile sibiene îndomeniul biblic, poporului setos de
calte, cunoştiinţele sale fiind apoi împăftäşitezi de zi, ani la rând, credincioşilor.
În24 august 1971 este hirotonisit preot pe seama parohiei din satul Aciliu unde a
până
la Crăciunul anului 1981. Acolo a refăcut casa parohială şi a pictat Sfânta
slujit
Bisericä' Înanul 1981 părintele, prin concurs s-a mutat la Parohia Tilisca unde slujeşte
lui Dumĺezeu şi oamenilor de 36 de ani'
ÎnTilişca a construit din temelii Casa Parohială, casă care Va fi cäminul preotilor
care Vor veni după ce părintele nu Va mai sluji Biserica din lllişca. Ambele biserici
precum şi anexele, prin sârguinţa şi iscusinţa pärintelui au fost întreţinuteşi îngrijite.
Biserica Mică a fost reparată şi zugrăvită înexĽerior, i-a fost schimbatä ţigla, iar la
Biserica Mare s-au făcut reparaţii exterioare, zidul de piatră ce înconjoaräbiserica a fost
reabilitat şi i-a fost schimbatä tigla. o lucrare mare pentru locuitorii comunei a fost
I

restaurarea piďurii la Biserica Mare, pictură care a datat din anul 1782. Această pictură
a fost restaurată întreanii 2006-2009. La realizarea lucrării părintele a contribuit, fiind
zilnic alături de pictori şi reuşind să strângă fondurile necesare.
Având învedere menirea pe care părintele o are a fost şi este mereu între
locuitorii comunei pafticipând la toate activitäţile culturale şi obşteşti ale comunităţii
locale din Tilişca. Pentru activitatea depusă în'bgoruľ' Domnului a fost distins cu toate
gradele ce pot fi acordate unui preot. In anul 2015 IPS Laurentiu Streza i-a acordat
preotului paroh,Teşa loan, distincţia "Crucea şaguniană pentru clerici''. Distinctia a
fost acordată ''ca Încununare a întregiiactivităţi pastoral-misionare din satul sibian
Tilisca, însumândpeste 35 de ani de trudă la acest sfânt altar'''
Mulţumim pärintelui pentru pafticiparea constantă şi temeinică ca membru al

un sprijin de nădejde

colectvităţii locale din Tilişca unde întodeaunaeste
necondiţionat.

şi

Vă mulţumesc,

Susţinut încadrul ŞedinţeiConsiliului Local al Comunei Îlişca,azi t9 mai 2017.
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Anexa nr

í la HGL

nr. 36 din í9.05.20ĺ7

CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT
privind acordarea titIuIui de ''Cetżĺţeande onoare al comunei Tilişca''

capitolul l: Dispoziţii generale
Art. 1. Conform Legii nr. 21512001privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Tilisca acordă titlul
de "Cetăţean de onoare al Comunei Tilişca" persoanelor fizice cu merite deosebite în

cadrul comunităţii.
Art. 2. Titlul de '' Cetăţean de onoare al Comunei Tilişca '' reprezintă cea mai înaltă
distincţie acordată de către Consiliul Local al Comunei Tilisca.

Aľt. 3. Titlul se acordă, după caz, din iniţiativa:

a)
b)
c)
d)

primarului Comunei Tilişca;

viceprimarului Comunei Tilişca;
consilierilor locali ai Comunei Tilisca;

unuia sau mai multor cetăţeni cu drept de vot, dacă

propunerea este susţinută prin semnături de cel puţin 5% din populaţia
cu drept de vot a Comunei Tilişca'

Art. 4. Acordarea titlului nu este condiţionată de

a)
b)
c)
d)
e)

vârstă;

Đ

religie;

cetăţenie;
naţionalitate;
domiciliu;
sex;

g) apartenenţă politică'

Aľt. 5. Titlul se acordă, după caz:

a) întimpul vieţii celui încauză;
b) post - mortem.
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Art. 6. Titlul are următoarele caracteristici:

a) este
b) este

personal;
netransmisibil;

c)

este un drept al titularului;

d)

are valabilitate nedeterminată

Gapitolul ll: Categorii de persona!ităţiîndreptăţitesă primească titlul
Al1.

7. Sunt îndreptăţitesă fie propuse pentru acordarea titlului categoriile

de

personalităţi care se găsesc înuna din situaţiile următoare:

a) înaltepersonalităţi politice, ştiinţifice sau culturale care, prin activitatea
profesională, au contribuit la crearea unor legături ştiinţifice, culturale sau economice
cu efecte pozitive asupra Comunei Tilişca;
b) persoane care, prin activitatea lor cotidiană, impun înţară şi peste hotare o

imagine deosebită Comunei Tilişca şi României, având ca rezultat realizarea unor
relaţii puternice, economico-sociale sau de altă natură, înbeneficiul locuitorilor
comuner;

c) persoane cu merite deosebite Sau contribuţii materiale şi financiare
importante îndezvoltarea economico-socială a comunei, îndomeniul asistenţei
sociale, crearea de noi locuri de muncă, eradicarea şomajului, atragerea de importante
surse financiare Înscopul sprijinirii industriei, comeţului şi agriculturii comunei;
d) persoane care participă încadrul parteneriatelor autorităţii publice locale cu

persoane juridice române sau străine, organizaţii nonguvernamentale şi alţi parteneri

sociali, constituite învederea finanţării şi realizării încomun a unor acţiuni, lucrări,
servicii sau proiecte de interes local, cu beneficii concrete asupra comunităţii locale;

e) persoane care desfăşoară acţiuni caritabile înComuna Tilişca, înfolosul
orfanilor, bătrânilor, persoanelor cu handicap, copiilor abandonaţi, instituţiilor care
îngrijescpersoanele defavorizate;
f)foşti deţinuţi politici şi deportaţi sau veterani de război care, prin activităţile lor
ulterioare, şi-au adus contribuţia la imaginea pozitivă a comunei, înţară şi peste hotare,
sau au participat la realizarea legăturilor dintre Tilişca şi alte localităţi;
g) generali, ofiţeri, subofiţeri, personal civil sau cu statut special al ministerelor

şi serviciilor, care s-au distins prin fapte de eroism întimpul unor conflicte militare, în
caz de dezastre, calamităţi sau alte cazuri similare;
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h) Sportivi născuţi, formaţi Sau care reprezintă comuna, cu

rezultate

excepţionale încompetiţiile sportive internaţionale (campioni mondiali sau europeni);
i) persoane care au trecut înnefiinţă, dar care, prin activitatea lor prestigioasă,
au promovat imagĺnea comunei, la nivel socio-economic, educaţional, cultural-artistic;
j) persoane care prin acţiunile lor au preîntâmpinatproducerea de evenimente

deosebĺt de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat vietile concetăţenilor, în
comună'

capitolul lll: lncompatibilităţi
Art. 8. Nu pot dobândititlul de cetăţean de onoare:
a) persoanele care au fost condamnate pentru săvârşirea de fapte penale, în
ţară sau înstrăinătate, altele decât cele de natură politică.
b) persoanele care au colaborat cu securitatea.

capitolul lV: Proceduľa acordării, înmânăriişi înregistrăriititlu!ui
Art. 9. Procedura dezbaterii candidaturilor este următoarea:
(1)Documentaţia cu propunerile se înregistrează la Registratura generală a
primăriei.
(2) Documentaţia va cuprinde următoarele înscrisuri:

a) declaraţie tip de acceptare
b)

a titlului de cetăţean de onoare al comunei;

declaraţie pe proprie răspundere că nu a colaborat cu securitatea;

c) actul de identitate, încopie certificată pentru conformitate cu originalul;
d) curriculum vitae, înoriginal;

e)

f)

certificat de cazier judiciar, înoriginal;

expunerea de motive a iniţiatorului, înoriginal;

g) actul de deces

al celui propus, după caz,Încopie certificată pentru conformitate

cu originalul.
(3) Primarul sau persoanele prevăzute la art 3 din prezentul regulament iniţiază

siîldepun la registratură.
(4) Propunerile se dezbat înplenul Consiliului Local al Comunei Tilĺşca, în

proiectul de hotărâre

şedinţă ordinară.
(5) Acordarea titlului se Va face de către Consiliul Local al Comunei Tilisca cu

votul majorităţii consilierilor prezenţi.

(6) Propunerile respinse nu pot

fi

reintroduse

legislatură.
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îndezbatere înaceeaşi

(7) Decernarea titlului se face de către Primarul ComuneiTilişca încadrul unei

şedinţe ordinare a Consiliului Local al Comunei Tilişca sau încadrul unui eveniment
organizat de Primăria Comunei Tilişca'

Art. 10. Metodologia înmânăriititlului este următoarea:
(1) Primarul Comunei

Tilişca prezintă expunerea de motive care

a

stat la baza propunerii şi aprobării HcL.
(2) Primarul Comunei Tilişca înmânează diploma de ,,Cetăţean de

onoare al Comunei Tilişca'' şi placheta, realizate Înacest scop, persoanei
laureate sau persoanei care o reprezintă.
(3) la cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia'
(4)

Pot lua cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să

sublinieze pe scurt meritele laureatului.
(5) Laureatul sau reprezentantul acestuia este invitat să scrie câteva

rânduri ÎnCartea de onoare a Comunei Tilisca.

Art. ĺ1. Diploma este înscrisăde către Secretarul Comunei Tilişca înregistrul cu
evidenţa Cetăţenilor de onoare ai Comunei TiliŞca.

CapitoluI V: Drepturi dobândite de deţinătorii titlului
Art. 12. Deţinătorii titlului dobândesc următoarele drepturi:
a) dreptul

de a participa gratuit la toate manifestările

ştiinţifice,

cultural - artistice si sportive organizate de Primăria şi Consiliul Local al
Comunei Tilisca si de către institutiile aflate însubordine;

n)spruin privind l."rolu"r"" problemelor de sănătate, precum şi
internarea cu prioritate încămin sau azil de bătrâni, Încaz de nevoie, prin
ajutorul oferit de Compartimentul de asistenţă socială a Primăriei Tilişca'

capitolul

V! :

obligaţiile deţinătoľilor titl ului

Art. 13. Deţinătorii titlului au următoarele obligaţii:

a)

să participe la sesiunile solemne ale Consiliului Local al Comunei

Tilişca, atunci când se adresează o invitaţie înacest sens;
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Gapitolul Vll!: Dispoziţii finale
Art.17. Cetăţenii Comunei Tilişca care, pentru merite deosebite, au fost recompensaţi
cu titlul de ,,Cetăţean de onoare al Comunei Tilisca'' vor fi înscrisiînCartea de onoare
a Comunei.

Art. í8. Primarul Comunei Tilisca prin Secretar va informa mass-media locală asupra
personalitătii si meritelor pentru care Consiliul Local al Comunei Tilisca a acordat titlul
persoanei încauză.

Art. í9. lnformaţiile publice referitoare la Cetăţenii de onoare Vor fi publicate şi în
format electronic pe site-ul Primăriei Comunei Tilisca, la rubrica special deschisă în
acest sens.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ

Contrasemnează,

MIHAI

Secretar: MARIA MO

Red MM, 5 ex
Dif ( Inst Preţ Primar, responsabil achiziţii, afişaĘ dosar)
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