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INTRODUCERE

In contextul intrarii in vigoare a Codului administrativeprin OUG nr. 57
din 3 iulie 2019, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 555/5 iulie 2019, al prevederilor art. 129, alin.(2) lit.a) , ale alin.(3) si
alin.(13) precum si ale art. 104 din actul normative sus mentionat , Consiliul
local al comunei Chiliile , judetul Buzau , a elaborate , redactat si aprobat
prezentul STATUT al COMUNEI CHILIILE .
La elaborarea acestuia s-au utilizat informatii si date statistice conform
Bibliografiei anexate , parte component a lucrarii .

Septembrie ,2019

Cap.I

– date generale – comuna chiliile

Comuna Chiliile , in actuala structura administrativa , este infiintata din
anul 1950.
Este situata in regiunea biogeografica continental , face parte din judetul
Buzau fiind situate in partea Nordica a judetului ,intr-o zona pitoreasca a
Subcarpatilor Buzaului , in mica depresiune Chiliile- Canesti , fiind marginita
de dealurile Bocu si Dalma. Comuna Chiliile are coordonatele :
450 27‟ N ; 260 35‟ E ; 45,4500 N ; 26.583 0 E .
Comuna Chiliile este pozitionata in zona izvoarelor si cursului superior al
paraului Saratel, afluient al Buzaului.
Comuna Chiliile se afla la o altitudine de 400 metrii deasupra marii si
are o suprafata de 3565,75 ha.
Comuna Chiliile este compusa din urmatoarele sate : Budesti, Chiliile –
sat resedinta a comunei , Crevelesti, Ghiocari, Glodu-Petcari , Poiana Pletari si
Trestioara , situatie conform prevederilor Legii nr. 2/1968 privind organizarea
administrative a teritoriului Romaniei , modificata si completata prin Legea nr.
290/2018.
In conformitate cu Legea nr. 351/2001privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati ; Satul
Chiliile – sat resedinta de comuna are rangul IV, iar satele comunei sunt
incadrate in rangul V ( acesta fiind ultimul rang) . Conform legii mentionate, la
baza incadrarii de rand a stat accentuata scadere a populatiei in perioada
1966-1998, cu un procent de aproape 50%.
Distantele intre satele component si satul resedinta comuna Chiliile
sunt:
Budesti – Chiliile = 13 km;
Crevelesti – Chiliile = 11 km;
Ghiocari – Chiliile = 2 km ;
Glodu-Petcari – Chiliile = 3,5 km ;
Poiana Pletari – Chiliile = 6 km .
Actuala comuna Chiliile , cu resedinta in satul Chiliile , s-a numit pana
in anul 1950 comuna Trestioara ( fost Minciunesti) , avand sediul in satul
Crevelesti , pana in anul 1946, cand sediul a fost mutat la Chiliile.
De-a lungul timpului , comuna Chiliile- Trestioara a facut parte din
diverse unitati administrative-teritoriale , potrivit schimbarii conditiilor istorice
, social-politice , economice si nationale.
Plasarea comunei Chiliile – Trestioara in diverse unitati administrativeraioane plasi , ocoluri , plaiuri, judete, regiuni sau tinuturi , provoaca
nedumeriri, confuzii si contraverse pentru o persoana neavizata.
In perioada 1892-1925, comuna era comasata in plasa SARATELU – a
judetului Buzau . Ulterior intre 1929-1946 comuna facea parte din plasa
PARSCOV.

In anul 1946, s-a mutat resedinta comunei Trestioara din satul
Crevelesti in satul Chiliile , succesiv pana in 1947 comuna apartinand de plasa
GURA DIMIENII si plasa PARSCOV.
In perioada 1950-1952, facea parte din raionul Carpinistea si ulterior
Beceni , ca urmare a Legii nr. 5/1950 privind raionarea administrativeeconomica a teritoriului R.P.R.
Tot in anul 1950, satele Glodu-Petcari si Poiana-Pletari au trecut de la
comuna Canesti la comuna Chiliile .
Pentru o perioada foarte scurta ,respective din 8 aprilie 1989 pana in
ianuarie 1990, prin Legea nr. 2/1989, ca urmare a desfiintarii in mod
nejustificat si abuziv a peste 300 comune la nivel national, a luat fiinta prin
comas are comuna Canesti-Chiliile.
Prin Decretul-Lege nr. 38/1990 s-a abrogate Legea nr. 2/1989 si ca
urmare a fost reinfiintata comuna Chiliile, in forma actuala de organizare.
Pentru cunoasterea istoricului comunei ,s-au luat informatii din
“Monografia comunei Chiliile/Trestioara JUdetul Buzau , elaborate de domnul
colonel( R) Profesor universitar Emil Surlaru , fiu al comunei Chiliile.
Astfel , din aceasta lucrare reise unele informatii dupa cum urmeaza :
Din monografia judetului Buzau , anul 1943
- Vechimea comunei nu se cunosaste
- Este formata din satele : albesti, Budesti, Chiliile, Crivilesti , Ghiocari
,Vicari, Trestioara , Valea Nucului si Veghiurile.
- Satele Glodu-Petcari si Poiana-Pletari faceau parte din comuna
Canesti.
Din alte documente , povestiri sau legend rezulta:
- Satul Crevelesti , este atestat din anul 1535;
- In anul 1634, este mentuionat satul Chilii, in legatura cu preotul
TOMA.
- Intr-un document din 1579 se face referire la “izvoarele Trestioarei” ;
- Actual comuna Chiliile ar fi fost intemeiata de cei doi frati calugari ,
care si-au construit aici “Chiliile” ;
- Date referitoare la improprietarirea locuitorilor comunei Trestioara in
urma Reformei agrare din 1864;
- Prima atestare documentara a satului Chiliile at fi anul 1720,
conform micromonografiei localitatilor judetului Buzau.
Particularitatile cadrului natural au conditionat nu numai locul unde
s-au format asezarile permanente ci si celelalte caracteristici morfologice ale
satelor componente de exemplu, framantarea formelor de relief a atras dupa
sine faramitarea asezarilor omenesti in catune alcatuite uneori din cateva case.
Satele comunei Chiliile au inregistrat o evolutie foarte lenta , au ramas la
dimensiuni relative mici din care cauza posibilitatile de trai reduse oferite de
mediu. Satele din comuna prezinta mai multe caracteristici: au un grad mare
de dispersie; unele au o structura risipita , cu gospodarii distantate una de alta
la 100-200 metrii cu terenuri neconstruite intre ele. Intinderea asezarilor

rurale de tip risipit este mare , de ordinal kilometrilor patrati fiind lipsite de
forma , neavand o vatra inchegata.

Satele comunei Chiliile, sunt:
SATUL BUDESTI
In anul 1892 era un “catun” al comunei Trestioara ,cu 48 case si 200
locuitori.
Altitudine : 500 metrii deasupra marii
Populatia : 60 locuitori (2002) ; 37 locuitori (2011) ;
SATUL CHILIILE
In anul 1892 catunul Chiliile avea 49 case si 260 locuitori
Altitudine : 402 metrii deasupra marii
Populatia : 173 locuitori (2002) ;162 locuitori (2011) ;
SATUL CREVELESTI
In anul 1892 catunul Crevelesti era resedinta comunei Trestioara si avea
27 case si 110 locuitori . De acest catun apartinea mosia Crevelesti-Mocioaru
(padure putina, putina aratura, faneata, islaz si livede si lacul Mociaru)
Altitudine : 525 metrii deasupra marii
Populatie: 132 locuitori (2002) ;116 locuitori (2011) ;
SATUL GHIOCARI
In anul 1892, catunul Ghiocari avea 10 case si 40 locuitori .
Altitudine : 500 metrii deasupra marii
Populatie : 73 locuitori (2002) ; 45 locuitori (2011) ;
SATUL GLODU-PETCARI
In anul 1892, catunul facea parte din comuna Canesti si avea 64 case si
230 locuitori .
Altitudine : 580 metrii deasupra marii
Populatie : 146 locuitori (2002) ;114 locuitori (2011) .

SATUL POIANA-PLETARI
In anul 1892, catunul cu denumirea Poenarii-Pletari , apartinea de
comuna Canesti si avea 11 case cu 50 locuitori .

Altitudine : 700 metrii deasupra marii ;
Populatie : 69 locuitori (2002) ;46 locuitori (2011) ;

SATUL TRESTIOARA
In anul 1892, catunul Trestioara avea 59 case si270 locuitori .
Altutudine : 410 metrii deasupra marii „
Populatie : 126 locuitori (2002); 103 locuitori (2011) .
Din anul 1831 , an in care a fost prima incercare statistica mai precisa
pana in anul 1899, populatia din zona comunei Trestioara- Chiliile s-a marit
mai incet fata de cele aflate pe valea Buzaului , din cauza conditiilor fizicogeografice care au determinat si conditii modeste de trai. Densitatea populatiei
era sub 20 locuitori de Km2 .
In perioada 1912-1966, populatia a continuat sa creasca numeric , dar
cresterea medie anuala a fost nesemnificativa iar densiattea populatiei creste la
41 locuitori pe km2 .
La inceputul secolului XXI , populatia din comuna Chiliile era
imbatranita din totalul demografic , 80% erau pensionari. Din forta de munca
active , marea majoritate(80%) este ocupata in agricultura si doar 1% in
industrie ; 2% in alte domenii de activitate ,iar 17% reprezinta forta de munca
activa neocupata.
Cea mai mare problema a comunei o constituie depopularea , datorita
tendintei de imbatranire a populatiei si cresterii mortalitatii , scaderii
natalitatii si cresterii migrarii la orase. Evolutia populatiei comunei Chiliile
/Trestioara nu a fost una liniara , deoarece in timp , numarul locuitorilor a
crescut in perioada 1950-1970 ,dupa care a inceput sa scada conform datelor
din situatia de mai jos :
ANUL
NUMAR LOCUITORI
1892
988
1925
1145
1941
1580
1950
2245
1969
2224
1974
1698
2002
779
2011
623
Iulie 2018
509
Din evidentele Directiei Judetene de Statistica Buzau,
populatiei la 1 iulie 2018 de 509 locuitori , este structurat astfel :
- Pe sexe – total 509
 Masculin = 255
 Feminin = 254

numarul

-

Pe








grupe de varsta
0-14 ani = 42
15-19 ani = 21
20 – 29 ani = 37
30 – 39 ani = 57
40 – 60 ani = 118
60 – 69 ani = 72
Peste 70 ani = 162

CAPITOLUL II – AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
Potrivit legislatiei in domeniu , la nivelul comunei Chiliile sunt constituite si
organizate :
- Consiliul local al comunei Chiliile , ca autoritate deliberative , formata
din 9 consilieri locali, in urma alegerilor locale din anul 2016.
- Primaria comunei Chiliile , ca autoritate executiva , reprezentata prin
primar Zaman Valentin Sorin , in urma alegerilor locale din anul
2016.
Sediul ambelor autoritati se afla intr-un imobil , proprietate publica a comunei
Chiliile – resedinta a comunei Chiliile
Datele de contact :
- Telefon : 0371 352 013
- E-mail : primariachiliilebuzau@yahoo.com;
- Pagina internet : www.primariachiliile.ro
Prin Hotarare de Guvern nr. 556/31 iulie 2019 a fost aprobata Stema comunei
Chiliile , conform copiei anexate din M. Of. Nr. 674/2019 .

CAPITOLUL III- ALTE INSTITUTII , ECONOMIE SI ALTE STRUCTURI ALE
SOCIETATII
A) INVATAMANT SI EDUCATIE
Inceputurile invatamantului in comuna Chiliile sunt mentionate
incepand cu anul 1842, cand in scoala din Trestioara invatau 13 elevi “ in
scoala construita din paianta si ingradita cu nuiele , avand doua odai si sala
de invatat” .
Dezvoltarea invatamantului in comuna Chiliile a fost favorizata de deciziile
luate la nivel national , privind generalizarea invatamantului obligatoriu pana
la nivelul primei trepte de liceu scolarizarea de la varsta de sase ani si
asigurarea gratuitatii manualelor.
Pe raza comunei , desi existente ca immobile , sunt scoli, dupa anul
1990, ca urmare a numarului redus de elevi , mai functioneaza doar localul

scolii din satul Chiliile , inaugurat in septembrie 1959 (acum 60 ani) pentru un
numar de aproximativ 19 elevi cuprinsi in invatamantul gimnazial , in present,
transportul la si de la scoala din satele component fiind efectuat cu
microbuzul scolar.
In acelasi imobil functioneaza si o gradinita cu program noprmal pentru un
numar de 6 copii.
B) ACTIVITATE CULTURAL- ARTISTICA
Comuna Chiliile , prin multi dintre cetatenii ei , a contribuit la afirmarea
folclorului buzoian.
“ Locuitorii comunei Chiliile , oamenii trainici la trup , zdraveni la minte ,
cinstiti si gospodari , poarta mai departe cu dragoste si respect , traditiile ,
obiceiurile , datinile , portul si indeletnicirea mostenita “ (Emil Surlaru- autor ).
In comuna Chiliile functioneaza Caminul Cultural , in care multi dintre
locuitorii comunei , si-au demonstrat talentul cu care si-au bucurat semenii in
ale interpretarii muzicii populare , ale dansului popular etc.
C ) ECONOMIA
Principala ramura economica a comunei Chiliile o reprezinta agricultura care
are o pondere de aproximativ 95% din veniturile locale. In comuna mai
functioneaza si doi agenti economici , in apropierea lacului Mocearu , in
domeniul agro-turismului .
D) ALTE STRUCTURI ALE SOCIETATII
Pe raza comunei mai functioneaza si 5 biserici , de religie ortodoxa , in satele
Budesti, Chiliile, Crevelesti , Glodu-Petcari si Trestioara . Acestea au o istorie
destul de indelungata fiind construite sau atestate incepand cu anul 1692
(Chiliile) , 1796 (Crevelesti) ,1802(Trestioara) , 1832 (Budesti) , 1848 (Glod) .
E) PARTIDE POLITICE
Pe raza comunei sunt structure locale – teritoriale
judetene ale partidelor , PSD, PNL ….

din cadrul organizatiilor

CAPITOLUL IV – PROPRIETATEA PUBLICA SI PRIVATA A COMUNEI
Din anul 1999 odata cu aparitia cadrului legal referitor la definirea si
component proprietatii (domeniului ) publice
si private ale unitatilor
administrative-teritoriale , s-a procedat la inventarierea bunurilor potrivit
regimului juridic cat si al destinatiei , iar prin H.G. nr. 1348/2001 si H.G. nr.
1974/2004 a fost atestat domeniul public al comunei Chiliile.
Ulterior acestora , proprietatea publica a comunei a fost completata cu
bunuri immobile rezultate din lucrarile de investitii finalizate , precum
Sistemul de alimentare cu apa a locuitorilor comunei Chiliile .

In principal si respectiv pe categorii de bunuri fac parte din proprietatea
publica a comunei Chiliile :
- Drumuri vicinale (de exploatare) = 19 drumuri /16 km ;
- Drumuri comunale si satesti = 27 drumuri/33 km;
- Cladiri scoli = 6
- Cladire primarie = 1
- Cladiri camine cultural = 6
- Cladire dispensar uman = 1
- Sistem alimentare cu apa plus retele
a unor sate ale comunei Chiliile
- Fond carte = 7125 volume
In anexa este prezentat Inventarul proprietatii publice a comunei Chiliile .

CAPITOLUL V. - SERVICII PUBLICE , UTILITATI , CAI DE COMUNICATIE
Pe raza comunei Chiliile , a luat fiinta dupa anul 2013 , Sistemul de alimentare
cu apa a unor sate component ale comunei , fiind deservite un numar de 163
gospodarii.
Potrivit legislatiei in domeniul serviciilor publice de interes local cu
referire la modul de gestionare , consiliul local al comunei Chiliile a aprobat
potrivit competentei , delegarea serviciului catre Compania de Apa S.A. Buzau
prin intermediul ADI- Buzau 2008, procedura in curs de perfectare si finalizare
a contractului.
Tot pe raza comunei mai functioneaza in imobilul proprietate publica –
DISPENSARUL MEDICAL , in cadrul caruia isi desfasoara activitatea un
cabinet medical de familie.
Functioneaza deasemenea o biblioteca comunala cu un fond de carte de 7125
volume carti si un numar de 104 cititori activi si un numar de 3028 volume
carti eliberate.
Pe raza comunei exista si doua structuri de primire turistica cu functiuni
de cazare-pensiuni agroturistice – cu o capacitate de 24 locuri , in zona lacului
Mocearu.
In comuna Chiliile sunt 7 km de drum judetean DJ 102F ,prin care se
face legatura comunei cu municipiul Buzau , distant fiind de 54 km.
Acelasi drum judetean , spre comuna Manzalesti , face legatura cu localitatile
de pe Valea Slanicului , respective cu DJ 203K.
Drumurile comunale deservesc interesele locale ,respectiv fac legatura
intre satele comunei (DC 207, 208, 221, 222 si 94) , parte din ele fiind
pietruite.
In curs de organizare se afla si activitatea de salubrizare a comunei , in
sensul in care in luna iulie 2019 a fost adoptat Regulamentul Serviciului de
salubrizare a comunei Chiliile si a caietelor de sarcini , elaborate tinand cont
de conditiile specific ale localitatii , cu mentiunea expresa a organizarii acestei
activitati in regim de “ gestiune delegata” .

CAPITOLUL VI- CONSULTAREA POPULATIEI
In conformitate cu prevederile Legii nr. 3/2000 privind organizarea si
desfasurarea referendumului , cu modificarile si completarile ulterioare ,
consultarea populatiei comunei Chiliile cu privire la problemele de interes
local , se va organiza si supune aprobarii numai dupa stabilirea problemelor de
catre consiliul local , sau dupa caz , la propunerea primarului sau a unei
treimi din numarul consilierilor locali.
Deasemenea , consultarea populatiei se face si in conformitate cu
prevederile art. 142- Delegatul satesc , ale art. 155 alin.(3) lit.d) si art 248 din
Codul administrativ in vederea realizarii si indeplinirii obligatiilor legale ale
autoritatilor administratiei publice locale.

CAP. VII – COOPERARE SI ASOCIERE
In scopul asigurarii unor conditii mai bune cu referire la realizarea serviciilor
publice catre populatia comunei Chiliile , din anul 2018, comuna a devenit
membru cu drepturi depline , conform Statutului asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara –“Buzau 2008 “.
In cadrul actiunii de cooperare , in anul , prin aprobarea Consiliului local , s-a
perfectat …………

CAP .VIII – NECESITATI SI OPORTUNITATI, PROGRAME , PROIECTE ,
ACTIVITATI
Plecand de la realitatea concreta , respectiv a specificului reliefului
comunei , a numarului populatiei in continua scadere , a surselor reduse ,
rezumate la venituri din activitatea Agricola si din pensii , dar in acelasi timp in
dorinta realizarii unor conditii mai bune , sub toate aspectele , se impune
luarea , minim a urmatoarelor masuri:
- Efectuarea de propuneri din partea autoritatilor locale pentru
elaborarea unei legislatii favorabile dezvoltarii zonelor defavorizate de
deal si de munte;
- Dezvoltarea infrastructurii locale ,in special modernizarea cailor de
comunicatie – drumuri , in special pentru afluirea catre zona lacului
Mocearu .
- Stabilirea tuturor oportunitatilor de accesare de proiecte , cu
precadere ca sursa de finantare bugetul local , precum si valorificarea
oportunitatilor oferite de proiectele finantate de Uniunea Europeana
sau bugetul de stat , prin ministerele coordonatoare .
- Promovarea turismului impreuna cu operatorii economici din
domeniu , in vederea dezvoltarii acestuia , avand in vedere pozitia
geografica a comunei , a obiectivelor existente in zona.

-

Intalnirea cu “fiii comunei” prilej de a discuta problemele majore ,
grautatile cu care se confrunta comuna Chiliile si gasirea de solutii si
resurse pentru redresarea, revigorarea si diminuarea depopularii
comunei.

CAP . IX – REGULAMENT – CRITERII SI PROCEDURA FIU/FIICA AL/A
COMUNEI CETATEAN DE ONOARE
Pe seama prevederilor art.104 alin.(1) lit.e) si p) si ale art.129 alin (13)
din Codul administrativ , se aproba prezentul REGULAMENT , parte
integranta a STATUTULUI COMUNEI CHILIILE .

REGULAMENT
Pentru acordarea titlului de “CETATEAN DE ONOARE”
Si titlului si certificatului de FIU/FIICA al /a comunei Chiliile

Art.1 In conformitate cu prevederile art. 129, alin.(13) din CODUL
ADMINISTRATIV , Consiliul local poate conferi persoanelor fizice sau straine
cu merite deosebite titlul de “ CETATEAN DE ONOARE “ al comunei Chiliile.
Art.2. (1) Titlul de “Cetatean de onoare “ se acorda prin Hotararea
Consiliului local in sedinta de consiliu si in cadrul unei ceremonii speciale.
(2) Decernarea si semnarea titlului se face de catre primarul comunei
Chiliile;
Art. 3. Metodologia inmanarii titlului este urmatoarea :
a) Primarul comunei Chiliile anunta festivitatea ce urmeaza sa se
desfasoare .
b) Primarul comunei inmaneaza diploma de “Cetatean de onoare al
comunei Chiliile “ si o placheta realizata in acest scop perosanei laureate
sau persoanei care o reprezinta;
c) ia cuvantul persoana laureate sau reprezentantul acesteia ;
d) pot lua cuvantul si alte persoane prezente care doresc sa sublinieze
pe scurt meritele laureatului .
Art.4. Pot fi distinsi cu titlul de “cetatean de onoare “ cetanenii care:
a) au implinit varsta de 18 ani si prin activitatea lor remarcabila in
domeniul economic si de afaceri , gospodaresc , administrative , socialcomunitar, cultural educative , sportive , aparare etc;
b) personalitati cu merite deosebite pe plan national sau international ;
c) unor inalte personalitati politice , stiintifice sau cultural care, prin
activitatea lor socio-profesionala , au contribuit la realizarea unor
legaturi specific cu efecte favorabile comunei Chiliile;

d) celor care , prin activitatea lor cotidiana creeaza in tara sau peste
hotare o imagine deosebita comunei Chiliile si tarii , avand ca rezultate
realizarea unor puternice legaturi economice , sociale sau cultural ;
e) fostilor detinuti politici sau veteran de razboi care, prin activitatea lor
ulterioara au contribuit la realizarea unei imagini positive comunei
noastre ;
f) altor categorii;
Art.5. Titlul se acorda dupa caz, la initiative :
a) primarului;
b) consilierilor locali;
c) persoanelor juridice care desfasoara activitate in domenii in care s-a
afirmat cel propus.
Art.6. Titlul de “cetatean de onoare” al comunei Chiliile se poate conferi
persoanelor fizice romane sau straine care indeplinesc urmatoarele
conditii cumulative:
a) au implinit varsta de 18 ani;
b) nu au antecedente penale;
c) au valoare , competent si moralitate recunoscute de catre comunitatea
locala;
d) au/au avut o contributie deosebita la dezvoltarea si cresterea
prestigiului comunei Chiliile sau al tarii , pe plan national sau
international;
e) nu au fost condamnate definitive pentru infractiuni contra statului ,
crime impotriva umanitatii , fapte penale;
f) nu au dosare pe rol, in cause care ar leza imaginea titlului;
Art.7. Titlul se acorda dupa caz:
a) – in timpul vietii celui in cauza ;
b) – post mortem ;
Art.8. Titlul are urmatoarele caracteristici :
a) este personal;
b) este netransmisibil;
c) este un drept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminata ;
Art.9. Detinatorii titlului dobandesc urmatoarele drepturi specific :
a) de a lua cuvantul la sedintele Consiliului local si la dezbaterile
materialelor care privesc domeniul sau de competent ;
b) de a participa la toate manifestarile desfasurate sub patronajul
Consiliului Local sau in care acesta este co-organizator;
c) de a participa in mod gratuit la toate manifestarile cultural – sociale
organizate de consiliul local si primar ;
Art.10.Drepturile prevazute la art.9 inceteaza in urmatoarele situatii :
a) – decesul titularului;
b) – retragerea titlului .
Art.11. Titlul se retrage in urmatoarele situatii :
a) atunci cand ulterior , apar incompatibilitatile prevazute de art.6;

b) cand persoana titular produce prejudicii de imagine sau de alta natura
comunei , locuitorilor ei sau tarii ;
Art.12. Retragerea titlului se face de catre Consiliul Local , dupa
urmatoarea metodologie :
a) este sesizat Consiliul local de catre persoanele mentionate la art.5;
b) dezbaterea cazului se va face in cadrul comisiilor de specialitate ale
consiliului local ;
c) adoptarea hotararii de ratragere a titlului ;
d) la sedinta consiliului local, va fi invitat detinatorul titlului , iar daca va
fi present I se va acorda cuvantul la solicitarea sa.
e) in caz de neparticipare , Hotararea urmeaza sa I se comunice in
termen de 10 zile de la adoptare .
Art.13. Persoanele nascute in comuna Chiliile pot primi la implinirea
varstei de 18 ani, titlul si certificatul de fiu/fiica al/a comunei , in
cadrul unei festivitati organizate de primarul comunei.
Art.14. Modelele de titlu pentru “CETATEAN DE ONOARE” si de
FIU/FIICA al/a comunei Chiliile sunt prevazute in anexa nr. 1 si nr. 2 la
prezentul.

Anexa nr.1
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA CHILIILE

( STEMA)

Se confera titlul de
CETATEAN
DE
ONOARE
Domnului / Doamnei
_____________________________________

nascut /a in _____________________________________ la __________________
pentru ____________________________________________

Data ,

Primar,
(numele si prenumele , semnatura)

Anexa nr.2
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA CHILIILE

( STEMA)

Se confera titlul – certificat
De
FIU/FIICA al/a comunei CHILIILE
Domnului / Doamnei
_____________________________________

nascut /a la data _____________________________________

Data ,

Primar,
(numele si prenumele , semnatura)
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