
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _______________________ 2018 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Petre 
MARINESCU  

Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Florinel-Petru GASPAROTTI;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.677/23.11.2018 
  

 
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 raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 26.677 din 22.11.2018; 
 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 
Petre MARINESCU, pentru contribuţia adusă dezvoltării fotbalului gălățean, pentru 
rezultatele obţinute ca și căpitan al echipei C.S.U. Galați, precum şi pentru întreaga sa 
activitate în domeniul sportului, contribuind astfel la creșterea prestigiului judeţului Galaţi. 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel FOTEA 

 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului, 
           Ionel COCA 
                      
 
 
 



                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       Vizat juridic, 
 
Serviciul Contencios şi Probleme juridice 

                     Consilier juridic, 

 

                  

 

                          

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 26.677/22.11.2018 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați”  
domnului Petre MARINESCU  

 

Cariera fotbalistică a domnului Petre MARINESCU se întinde pe aproape 20 de ani, fie că 

a evoluat în liga B sau în cele 4 sezoane și jumătate de primă ligă de la F.C.M. Brașov, fostă 

„Steagul Roșu” și „C.S. Târgoviște”. În primul eșalon a înscris 54 de goluri, din care 19 asistate de 

Gicu Dobrin, regele de ieri, de azi și de mâine al fotbalului românesc. De asemenea, a avut și 5 

selecții în lotul național B. 

Domnul Petre MARINESCU a urmat cursurile Universității „Dunărea de Jos” Galați care 

avea atunci doar 4 secții unice în țară, mai exact Nave, Frigotehnie, Chimie alimentară și 

Piscicultură. În 50 de ani de existență au absolvit Navele și Frigotehnia doar 5 fotbaliști, 2 la 

Nave și 3 la Frigotehnie, printre care se numără și dânsul. A fost singurul fotbalist care a evoluat 

la toate cele 4 echipe gălățene, mai exact C.S.U., Politehnica, Știința și Siderurgistul. De 

asemenea, a fost căpitanul echipei C.S.U. Galați o perioadă îndelungată, formație care a evoluat 

în Cupa Cupelor împotriva celor de la Boavista Porto din Portugalia și care a învins chiar Napoli 

la ei acasă. 

 Având în vedere contribuţia adusă dezvoltării fotbalului gălățean, rezultatele obţinute ca 

și căpitan al echipei C.S.U. Galați, precum şi întreaga sa activitate în domeniul sportului, 

contribuind astfel în mod deosebit la prestigiul judeţului Galaţi, se propune acordarea titlului de 

„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Petre MARINESCU. 

Solicităm avizarea prezentului proiect de către Comisia de specialitate nr. 4 pentru 

asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 

agrement şi de Comisia de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale 

Consiliului Judeţean Galaţi.  

 În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbatere şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de 

Onoare al judeţului Galaţi” domnului Petre MARINESCU. 

 

V I C E P R E Ş E D I N T E,  

Florinel-Petru GASPAROTTI 

22.11.2018 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 26.677/23.11.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

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

Petre MARINESCU 
 

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

titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Petre MARINESCU. 
 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  
a) starea de fapt – domnul Petre MARINESCU a fost singurul fotbalist care a 

evoluat la toate cele 4 echipe gălățene, mai exact C.S.U., Politehnica, Știința și Siderurgistul. 
De asemenea, a fost căpitanul echipei C.S.U. Galați o perioadă îndelungată, formație care a 
evoluat în Cupa Cupelor împotriva celor de la Boavista Porto din Portugalia și care a învins 
Napoli. Cariera fotbalistică a domnului Petre MARINESCU se întinde pe aproape 20 de ani, 
fie că a evoluat în liga B sau în cele 4 sezoane și jumătate de primă ligă de la F.C.M. Brașov, 
fostă „Steagul Roșu” și „C.S. Târgoviște”. În primul eșalon a înscris 54 de goluri, din care 19 
asistate de Gicu Dobrin, regele fotbalului românesc. De asemenea, are și 5 selecții în lotul 
național B. 

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 a cărei activitate în domeniul sportului a fost şi este recunoscută pe plan județean,  
contribuind astfel la creșterea prestigiului 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./23.11.2018                                                                                                                      Secretarul județului, Ionel COCA 


