
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _______________________ 2018 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului 
profesor Octavian TABĂRĂ  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.950/20.11.2018 
  

 
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 Clubului Sportiv Municipal „Dunărea Galați” nr. 
1.000/04.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 8.950 din 4.09.2018; 
 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 
profesor Octavian TABĂRĂ, antrenor emerit în ramura sportivă box, care – prin întreaga 
activitate depusă în dezvoltarea acestei discipline sportive şi prin rezultatele remarcabile 
obţinute împreună cu sportivi ai clubului şi ai lotului naţional de box atât pe plan naţional, cât 
şi internaţional – a contribuit la creşterea prestigiului judeţului Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel FOTEA 

 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului, 
           Ionel COCA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 8.950/20.11.2018 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind  

acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului 

profesor Octavian TABĂRĂ  
 

 

Domnul profesor Octavian TABĂRĂ, antrenor emerit în ramura sportivă box, 

şi-a adus contribuția la dezvoltarea disciplinei box atât în județul Galați, cât și în 

municipiul Galați, începând din anul 1962 la Clubul Sportiv Orăşenesc „Dunărea” și 

mai apoi la Clubul Sportiv Municipal „Dunărea” Galați până în anul 2001 când s-a 

pensionat, după o activitate de 51 de ani în muncă.  

În această perioadă a obținut rezultate marcabile atât pe plan național, cât și 

pe plan internațional, cu sportivi ai clubului și ai lotului național de box, ca antrenor 

federal. 

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

recompensat cu diverse ordine și medalii dintre care amintim următoarele: 

- Antrenor emerit; 

- Diploma şi medalia pentru merite deosebite în activitatea de mare 

performanţă acordate de Clubul Sportiv Dunărea Galaţi în anul 1997; 

- Diploma de onoare pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea 

sportivă de mare performanță, acordată de Direcţia Judeţeană pentru 

Tineret şi Sport în anul 1998; 

- Diploma de onoare a Federaţiei Române de Box pentru merite deosebite în 

dezvoltarea boxului cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înfiinţare; 

- Diploma de excelenţă pentru merite deosebite în dezvoltarea boxului cu 

prilejul aniversării a 75 de ani de la înfiinţarea Federaţiei Române de Box; 

- Diploma şi medalia pentru contribuţia deosebită la obţinerea rezultatelor 

sportive în anul 2000, acordate de Ministerul Tineretului şi Sportului;  

- Diploma şi Cupa pentru întreaga activitate pugilistică, acordate de 

Federaţia Română de Box; 
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- Ordinul Meritul Sportiv, conferit prin Decretul 1.071 din 10 decembrie 

2004 emis de Preşedintele României; 

Mai mult, printre numele cu rezonanţă ale boxului gălăţean, antrenaţi de 

domnul profesor TABĂRĂ Octavian, amintim: 

- Panaite Ionel – campion balcanic; 

- Donici Georgică – locul IV la Jocurile Olimpice, Moscova 1980 şi medalii la 

Campionatele Europene şi Mondiale; 

- Chiracu Costică – locul III la Campionatul European; 

- Tărăla Alexandru – locul III la Campionatul European; 

- Lungu Ion – locul III la Campionatul European; 

- Bute Lucian – locul I la Campionatul European, locul II la Campionatul 

Mondial amatori, locul II la Campionatul Mondial de profesionişti. 

 Având în vedere contribuţia adusă dezvoltării boxului, rezultatele remarcabile 

obţinute ca antrenor federal, precum şi întreaga sa activitate în domeniul sportului 

recunoscută de instituţii academice şi de jurii naţionale şi internaţionale, 

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

acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor 

Octavian TABĂRĂ. 

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 profesor Octavian TABĂRĂ. 

 

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. 8.950/20.11.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

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

Octavian TABĂRĂ  
 

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

titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor Octavian TABĂRĂ. 
 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  
a) starea de fapt – domnul profesor Octavian TABĂRĂ, antrenor emerit în ramura 

sportivă box, și-a adus contribuția la dezvoltarea disciplinei box atât în județul Galați, cât și 
în municipiul Galați, începând din anul 1962 la Clubul Sportiv Orășenesc „Dunărea” și mai 
apoi la Clubul Sportiv Municipal „Dunărea” Galați până în anul 2001 când s-a pensionat. În 
această perioadă a obținut rezultate remarcabile atât pe plan național, cât şi pe plan 
internaţional cu sportivi ai clubului şi ai lotului naţional de box, în calitate de antrenor 
federal.  

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 de instituţii 
academice, precum şi de jurii naţionale şi internaţionale, contribuind 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./14.11.2018                                                                                                                      Secretarul județului, Ionel COCA 


