
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _______________________ 2018 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului 
căpitan (r.) Costache Z. IANCU  

Iniţiator: Consilier județean, SIMBANU Ionică;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25.622/20.11.2018 
  

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, precum și adresa nr. 26.433 din 
15.11.2018; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a 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 nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
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 
căpitan (r.) Costache Z. IANCU, veteran de război, care s-a remarcat în mod deosebit prin 
acte de vitejie, în calitate de combatant în timpul celui de-al doilea război mondial. 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel FOTEA 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului, 
           Ionel COCA 
                      







CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 25.622/20.11.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea 
titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului căpitan (r.) 

Costache Z. IANCU 
 

 
Prin proiectul de hotărâre mai sus arătat, se propune şedinţei în plen acordarea 

titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului căpitan (r.) Costache Z. IANCU. 
 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  

a) starea de fapt – domnul căpitan (r.) Costache Z. IANCU care s-a remarcat în mod 
deosebit prin acte de bravură, este născut la data de 27 martie 1918 în Galați. În intervalul 
iunie – august 1941 face parte din cadrul Regimentului 3 Pioneri, comandant de grupă, 
sergent, iar în intervalul 23 august 1944 și decembrie 1944 a fost prizonier al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste. Căpitanul Costache Z. IANCU a fost decorat pe front cu 
Medalia „Serviciul Credincios cu Spade”. Având în vedere că ne aflăm în An Centenar, se 
consideră oportună propunerea de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului 
Galaţi” domnului căpitan (r.) Costache Z. IANCU, care s-a remarcat în mod deosebit prin acte 
de vitejie.  
b)  starea de drept – proiectul de hotărâre este fundamentat pe prevederile Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea acordarea 
titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”. Astfel, în cuprinsul anexei actului 
administrativ, se stipulează faptul că această distincţie onorifică acordată de Consiliul 
Judeţean Galaţi se conferă persoanelor fizice din ţară şi din străinătate, a căror activitate 
este legată în mod deosebit de viaţa judeţului Galaţi.  

De asemenea, proiectul de hotărâre se fundamentează pe prevederile 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.  
 Proiectul de hotărâre astfel iniţiat urmează a fi supus dezbaterii în şedinţa în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

 

 

Direcţia Economie şi Finanţe 

Director executiv, 

Stoica George 

 Direcţia de Dezvoltare Regională 

Director executiv, 

Epure Camelia  

Direcţia  

Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara 

 
 
 

 
 
 
 

 

Direcţia Patrimoniu 

Director executiv, 

Cristea Constantin 

Serviciul Contencios şi 

 Probleme juridice,  

Consilier juridic 

 

 
 

 Mihai Ica/1 ex./16.11.2018                                                                                                                      Secretarul județului, Ionel COCA 


