
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2018 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului 
Alain ROUSSET, preşedintele Consiliului Regional Nouvelle–Aquitaine, Republica 
Franceză 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25498/19.10.2018 

   
  Consiliul Judeţean Galaţi; 
      Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
      Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
      Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 
septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de 
„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; 
      Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Articol unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului 
Alain ROUSSET, preşedintele Consiliului Regional Nouvelle–Aquitaine, Republica 
Franceză, pentru a marca sprijinul nemijlocit acordat parteneriatului dintre Consiliul 
Judeţean Galaţi şi Consiliul Regional Nouvelle–Aquitaine, concretizat în optsprezece ani 
de cooperare durabilă între unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi şi regiunea 
Nouvelle–Aquitaine, în domenii esenţiale pentru dezvoltarea economică şi socială a 
partenerilor, schimbul de bune practici, precum şi beneficiile aduse judeţului Galaţi prin 
această colaborare. 

  
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 
 

 
 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate:                                                          

Secretarul judeţului,                                                                        

                    Ionel COCA       



  

CONSILIUL  JUDEŢEAN GALAŢI                                                             

Nr. 25498 din 19.10.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea titlului de 

„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Alain ROUSSET, preşedintele 
Consiliului Regional Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză 

 

 

Domnul Alain ROUSSET, preşedintele Consiliului Regional Nouvelle–Aquitaine din anul 
1998, a sprijinit colaborarea cu judeţul Galaţi şi s-a implicat activ în toate acţiunile desfăşurate 
de la semnarea Acordului de cooperare din anul 2000 şi până în prezent. 

Născut în localitatea Chazelles-sur-Lyon, în data de 16 februarie 1951, Alain ROUSSET 
provine dintr-o familie de muncitori. A urmat cursuri la Institutul de Studii Politice din Paris, 
fiind coleg de promoţie cu François Hollande şi Ségolène Royal. A obţinut diploma de studii 
superioare juridice în anul 1974. 

Membru al Partidului Socialist, a făcut primii pași în politică în calitate de director al 
cabinetului lui André Labarrère, apoi al lui Philippe Madrelle, președinții succesivi ai 
Consiliului Regional al regiunii Aquitaine. În anul 1986, lucrează pentru grupul Elf-Aquitaine şi 
participă la proiectul de industrializare a bazinului Lacq. Doi ani mai târziu, acesta devine 
consilierul general al Girondei.  

În 1989 îşi suspendă candidatura la RPR, este ales primar al orașului Pessac, un oraş 
situat la vest de Bordeaux, şi devine vicepreşedinte al comunității urbane din Bordeaux (CUB). 
În calitate de primar al orașului Pessac, va participa la crearea asociației „Bordeaux Unitec”, 
care are ca scop dezvoltarea sectoarelor științifice și tehnologice din regiune și promovarea 
înființării de companii şi laboratoare de cercetare. De asemenea, acesta este responsabil pentru 
crearea Festivalului Internațional de Film de Istorie din Pessac.  

În anul 1998 Alain ROUSSET este ales preşedinte al Consiliului Regional Aquitaine.  
Mandatul său este marcat de adoptarea planului „Aquitaine Orizont 2020”, care vizează, în 
special, asigurarea regiunii cu o reţea feroviară de mare viteză. Este reales în anul 2004 şi, în 
același an, ocupă locul deținut de Alain Juppé în funcția de președinte al CUB.  

În anul 2010, apoi în 2015, continuă cu al treilea și al patrulea mandat în calitate de 
preşedinte al Consiliului Regional Aquitaine, la care se adaugă funcția de deputat al celui de al 
7-lea district al Gironde, obținut în alegerile legislative din 2007. 
 Având în vedere istoria celor 18 ani de cooperare cu Regiunea Aquitaine (Nouvelle–
Aquitaine), precum şi beneficiile aduse judeţului Galaţi de această colaborare, se propune 
acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Alain ROUSSET, 
preşedintele Consiliului Regional Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză. 

Solicităm avizarea prezentului proiect de către Comisia de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană şi de către Comisia de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, 
de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale 
Consiliului Judeţean Galaţi.  

În aceste condiţii supunem spre aprobare acest proiect de act administrativ, fiind de 
competenţa şedinţei în plen a-l analiza şi adopta. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

  
 

 
 
 
 
19.10.2018/1 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                     
Nr. 25498 din 19.10.2018 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea titlului de 
„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Alain ROUSSET, preşedintele 

Consiliului Regional Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză 
 

 Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune adoptarea actului administrativ având 
ca obiect acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Alain 
ROUSSET, preşedintele Consiliului Regional Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză. 
 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 
 a) starea de fapt – cooperarea descentralizată dintre Consiliul Judeţean Galaţi 
(România) şi Consiliul Regional Aquitaine (Republica Franceză) a fost iniţiată în anul 2000 
prin semnarea unui Acord de cooperare între cele două unități administrativ–teritoriale 
(judeţul Galaţi şi regiunea Aquitaine). De atunci, relaţiile de cooperare s-au concretizat prin 
mai multe programe de cooperare în perioadele: 2003–2006, 2007–2008, 2009–2010, 
2011–2013, respectiv 2015–2017, dezvoltându-se activităţi în domenii precum sănătate şi 
formare medicală, domeniul agro-alimentar (domeniul pieţelor agroalimentare şi cel viti-
vinicol), administraţie publică, mobilitatea şi dezvoltarea tinerilor. Proiectele implementate 
au avut ca obiectiv principal cooperarea durabilă între Galaţi şi Aquitaine în domenii 
esenţiale pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunilor partenere, atingându-se 
totodată și obiective specifice.  
 Domnul Alain ROUSSET, preşedintele Consiliului Regional Nouvelle–Aquitaine din 
anul 1998, a sprijinit colaborarea cu judeţul Galaţi şi s-a implicat activ în toate acţiunile 
desfăşurate de la semnarea Acordului de cooperare din anul 2000 şi până în prezent. Având 
în vedere istoria celor 18 ani de cooperare cu Regiunea Aquitaine (Nouvelle–Aquitaine), 
precum şi beneficiile aduse judeţului Galaţi de această colaborare, se propune acordarea 
distincţiei onorifice arătate. 
 b) starea de drept – proiectul de hotărâre este susţinut de prevederile Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea acordarea 
titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”, iar potrivit anexei actului administrativ, 
distincţia civică onorifică acordată de Consiliul Judeţean Galaţi sub acest titlu se acordă 
persoanelor fizice din ţară şi din străinătate, a căror activitate sau existenţă este legată în 
mod deosebit de viaţa judeţului Galaţi. 

De asemenea, proiectul de hotărâre se fundamentează pe dispoziţiile Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 97 alin. (1) lit. f): consiliul judeţean îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de 
lege. 

În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile 
pentru a fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 
 

Vasiliu M. M./1 ex./19.10.2018                                                                                                                                                                                                        Secretarul judeţului: Ionel COCA                                                       

 

Direcţia Economie şi 
Finanţe, 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională, 

Direcţia  
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Direcţia  
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Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

Constantin Cristea Consilier juridic, 


