
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _______________________ 2018 

 
privind: acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” 
poetului tecucean Gheorghe Dionisie DUMA 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.601/20.11.2018 
  

 
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 raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere solicitarea doamnei Aida Zaharia, membru al Cenaclului literar 
„Calistrat Hogaș” din Tecuci, înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 8.601 din 
23.08.2018; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. b) din anexa la Hotărârea 
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 post–mortem titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” 
poetului tecucean Gheorghe Dionisie DUMA, personalitate marcantă a vieţii culturale 
tecucene, judeţene, naţionale şi internaţionale, în semn de recunoaştere şi respect pentru 
prestigioasa şi bogata activitate literară pusă în slujba culturii naţionale, dar şi pentru 
contribuţia adusă la dezvoltarea, promovarea şi perpetuarea culturii gălăţene, atât în 
România, cât şi peste hotarele ţării.  
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului, 
           Ionel COCA 
                      



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 8.601/20.11.2018 

 

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

acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” poetului 
tecucean Gheorghe Dionisie DUMA 

 

 

Reputatul poet şi profesor Gheorghe Dionisie DUMA a fost o personalitate marcantă a 

vieții culturale tecucene, judeţene, naţionale şi internaţionale. De asemenea, subliniem faptul că 

domnul profesor Gheorghe Dionisie DUMA a predat limba şi literatura română timp de 20 de 

ani la Şcoala Generală nr. 9 din Tecuci, a debutat în poezie în anul 1960, publicând primele 

versuri în revista „Iaşiul literar”, fiind membru al: 

- Societăţii Culturale „JUNIMEA ’90” Iaşi;   

- Societăţii Scriitorilor „COSTACHE NEGRI” Galaţi; 

- Asociaţiei Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice, A.S.P.R.A. Galaţi; 

- Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Chişinău; 

- Fundaţiei pentru Promovarea Culturii Balcanice şi Europene „RIGAS FEREOS” 2013; 

- Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi. 

 Creaţiile sale literare au fost publicate atât în format bilingv (română – engleză, română 

– franceză, română – italiană), cât şi în volume antologice. Opera sa s-a bucurat de apreciere nu 

numai pe plan local şi naţional, ci şi internaţional. În acest sens, în anul 2005, Institutul Român 

de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi Societatea Literară „Mihai Eminescu” din New York, 

Statele Unite îi decernau poetului diploma de excelenţă, în semn de preţuire şi admiraţie pentru 

prestigioasa activitate desfăşurată în slujba întăririi coeziunii spiritual–culturale româno–

americane. 

În semn de recunoaștere şi respect pentru prestigioasa şi bogata activitate literară pusă 

în slujba culturii naţionale, dar şi pentru contribuţia la dezvoltarea, promovarea şi perpetuarea 

culturii gălăţene atât în România, cât şi peste hotarele ţării, se propune acordarea post–mortem 

a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” poetului tecucean Gheorghe Dionisie DUMA 

[8 septembrie 1940 – 19 februarie 2018].  

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 post–mortem a titlului de 

„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” poetului tecucean Gheorghe Dionisie DUMA. 

 

P R E Ş E D I N T E,  

Costel FOTEA 

 

14.11.2018 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 8.601/20.11.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea post-mortem 
a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” poetului tecucean  

Gheorghe Dionisie DUMA 

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

post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” poetului tecucean 
Gheorghe Dionisie DUMA [8 septembrie 1940 – 19 februarie 2018].  

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  
a) starea de fapt – poetul și profesorul Gheorghe Dionisie DUMA a fost o 

personalitate marcantă a vieții culturale tecucene, judeţene, naţionale și internaționale. 
Gheorghe Dionisie DUMA a predat limba şi literatura română timp de 20 de ani la Şcoala 
Generală nr. 9 din Tecuci şi a debutat în poezie în anul 1960, publicând primele versuri în 
revista „Iaşiul literar”. De-a lungul vremii, a primit numeroase distincții culturale şi a 
deţinut calitatea de membru al diferitelor societăţi culturale şi asociaţii scriitoriceşti, 
inclusiv a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi. Creaţiile sale literare au fost 
publicate atât în format bilingv (română – engleză, română – franceză, română – italiană), 
cât şi în volume antologice. Opera sa s-a bucurat de apreciere nu numai pe plan local şi 
naţional, ci şi internaţional. În acest sens, în anul 2005, Institutul Român de Teologie şi 
Spiritualitate Ortodoxă şi Societatea Literară „Mihai Eminescu” din New York, Statele Unite 
îi decernau poetului diploma de excelenţă, în semn de preţuire şi admiraţie pentru 
prestigioasa activitate desfăşurată în slujba întăririi coeziunii spiritual–culturale româno–
americane. 

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. Totodată, titlul de „Cetăţean de Onoare 
al judeţului Galaţi” se poate acorda, după caz: (…) post–mortem. 

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./14.11.2018                                                                                                                         Secretarul județului, Ionel COCA 


