
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _______________________ 2018 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului 
colonel (r.) dr. Ioan FILIP 

Iniţiator: Consilier județean, Avram TRANDAFIR;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.419/20.11.2018 
  

 
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. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere solicitarea nr. 114/15.11.2018 a Asociației Naționale a Cadrelor 
Militare în Rezervă și Retragere - Filiala Județului Galați „General Eremia Grigorescu”, 
înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 26.419 din 15.11.2018;  
 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 
colonel (r.) dr. Ioan FILIP, personalitate marcantă a vieţii medicale judeţene, în semn de 
recunoaştere şi respect pentru prestigioasa şi bogata activitate medicală pusă în slujba 
comunității militare și civile gălățene.  
 

 

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. 26.419/20.11.2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea titlului 
de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galați” domnului colonel (r.) dr. Ioan FILIP 

 
 
 
 

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

titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului colonel (r.) dr. Ioan FILIP. 

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  

a) starea de fapt – domnul colonel (r.) dr. Ioan FILIP s-a bucurat de o mare apreciere 

profesională în rândul elitei chirurgicale a municipiului Galați. S-a născut în data de 8 iulie 

1928 în Moinești, județul Bacău, a parcurs toate treptele carierei profesionale și militare, a 

avansat în grad în mod excepțional pentru meritele sale profesionale și de management, 

decorat până la înalta demnitate de Comandant al Spitalului Militar Galați. După pensionare a 

fost lector  universitar la disciplina Medicină Legală, Facultatea de Drept a Universității 

„Danubius” Galați. Spitalul Militar de Urgență „Dr. Aristide Serfioti” Galați și-a căpătat o faimă 

deosebită în rândul militarilor examinați și tratați, dar și în rândul populației civile din 

județul Galați și cele limitrofe, meritul revine, în primul rând, Secției chirurgie generală, 

condusă de către domnul colonel dr. Ioan FILIP, medic primar în chirurgie, doctor în științe 

medicale specialitatea chirurgie. Precizăm totodată că secția chirurgie generală, condusă de 

către domnul colonel dr. Ioan FILIP a fost întemeiată în anul 1971, iar aici au fost realizate 

peste 22.000 de operații. 

În decursul anilor, pentru rezultatele şi meritele deosebite obținute, a fost 

recompensat cu diverse ordine și medalii dintre care amintim următoarele: Virtutea 

Ostășească clasa I - 1969; Ordinul Meritul Sanitar 1971; Ordinul Meritul Militar clasa a III-a 

1966, clasa a II-a 1971, clasa I-a 1976. 

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. Concret, este vorba despre o persoană fizică, 



o personalitate marcantă a vieţii medicale judeţene prin a cărei activitate medicală în 

domeniul medicinei militare a contribuit în mod deosebit la prestigiul 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 


