
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2018 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului 
profesor Dominique DALLAY 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25499/19.10.2018 

   
  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 
profesor Dominique DALLAY, şef al Serviciului obstetrică–ginecologie şi reproducere al 
Spitalului Universitar din Bordeaux, preşedinte al Reţelei Perinatale Aquitaine, Republica 
Franceză, pentru a marca sprijinul nemijlocit acordat de domnia sa la fondarea Facultăţii 
de Medicină şi Farmacie din municipiul Galaţi şi a Şcolii de Moaşe, precum şi la 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale din judeţul Galaţi. 

  
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 
 

 
 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate:                                                          

Secretarul judeţului,                                                                        

                    Ionel COCA       

 

 

 



  

CONSILIUL  JUDEŢEAN GALAŢI                                                             

Nr. 25499 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 profesor Dominique DALLAY 

 

 

 

Domnul profesor Dominique DALLAY a fost implicat în programele de cooperare 

descentralizată din cadrul Acordului de Cooperare dintre judeţul Galaţi şi regiunea 

Nouvelle–Aquitaine în domeniul sănătăţii.  

Profesorul Dominique DALLAY este şeful Serviciului obstetrică–ginecologie şi 

reproducere al Spitalului Universitar din Bordeaux, precum şi preşedintele Reţelei 

Perinatale Aquitaine.  

În perioada 2007–2015 a fost şi preşedinte al Comisiei Medicale a din cadrul 

Spitalului Universitar Bordeaux. 

În prezent ocupă şi funcţia de Secretar General al Consiliului Judeţean Gironde 

din cadrul Ordinului Medicilor. 

Pe lângă numeroase lucrări de specialitate la care a colaborat de-a lungul 

timpului, profesorul Dominique DALLAY s-a remarcat şi prin susţinerea unor 

conferinţe în domeniul medical atât în Republica Franceză, cât şi în străinătate.    

 Având în vedere sprijinul său la crearea Facultăţii de Medicină şi Farmacie din 

municipiul Galaţi şi a Şcolii de Moaşe, precum şi la îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

medicale din judeţul Galaţi, se propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al 

judeţului Galaţi” domnului profesor Dominique DALLAY. 

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. 25499 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 profesor Dominique DALLAY 

 

 Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune adoptarea actului administrativ având ca 
obiect acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor 
Dominique DALLAY. 
 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.  
 În fapt, domnul profesor Dominique DALLAY a fost implicat în programele de cooperare 
descentralizată din cadrul Acordului de Cooperare dintre judeţul Galaţi şi regiunea Nouvelle–
Aquitaine în domeniul sănătăţii. Profesorul Dominique DALLAY este şeful Serviciului obstetrică–
ginecologie şi reproducere al Spitalului Universitar din Bordeaux, precum şi preşedintele Reţelei 
Perinatale Aquitaine. Având în vedere sprijinul său la crearea Facultăţii de Medicină şi Farmacie 
din municipiul Galaţi şi a Şcolii de Moaşe, precum şi la îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
medicale din judeţul Galaţi, se propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului 
Galaţi” domnului profesor Dominique DALLAY. 
 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                                                       
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