
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _______________________ 2019 

 
privind: acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” 
revoluționarilor gălățeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, 
având calitatea de „luptător pentru victoria revoluției române din decembrie 1989 – 
luptător remarcat prin fapte deosebite” 

Iniţiator: Consilier județean, SIMBANU Ionică;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13.866/12.12.2019 
  

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere referatul de aprobare al 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 Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere solicitarea Asociației „Tinerii Eroi ai Revoluției – 22 decembrie 1989” 
Galați nr. 12/14.11.2019; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), precum și ale art. 5 alin. (1) 
lit. c) 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. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
 În baza art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 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”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, revoluționarilor gălățeni care 
s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de „luptător pentru 
victoria revoluției române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
    Secretarul general al judeţului, 
         Ionel COCA        



 

 Hotărârea nr. _____ din ____________ 2019 

Pag. nr. 2 
 

      

                                                                                                                                                   –ANEXĂ– 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume, prenume Nr. certificat revoluționar 

1. ALEXA Valentin  

2. MAFTEIU Cecilia–Ioana  

3. MANOLACHI Donel  

4. MANOLE Ioan  

5. MOISE Elena  

6. TACHE Petre–Dragoș  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 13.866/12.12.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea post-
mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluționarilor 

gălățeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea 
de „luptător pentru victoria revoluției române din decembrie 1989 – luptător 

remarcat prin fapte deosebite” 

 
 

Prin proiectul de hotărâre mai sus arătat, se propune şedinţei în plen acordarea 
post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluționarilor gălățeni 
care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de „luptător 
pentru victoria revoluției române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte 
deosebite”. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  
a) starea de fapt –  având în vedere că în data de 22 decembrie 2019 se vor împlini 30 
de ani de la victoria Revoluției Române, Asociația „Tinerii Eroi ai Revoluției – 22 decembrie 
1989” Galați solicită prin adresa cu nr. 12/14.11.2019 gratificarea cu titlul de „Cetăţean de 
Onoare al judeţului Galaţi” revoluționarii gălățeni care fac parte din această asociație. În 
acest sens, persoanele nominalizate de asociație pentru oferirea, post-mortem, al titlului de 
„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” sunt: ALEXA Valentin, MAFTEIU Cecilia–Ioana, 
MANOLACHI Donel, MOISE Elena, MANOLE Ioan și TACHE Petre–Dragoș. 
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 art. 173 alin. 
(1) lit. f): „alte atribuţii prevăzute de lege”. 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întrunește condițiile de legalitate. 
 

 

 

Mihai Ica/1 ex./12.12.2019                                                                                                         Secretarul general al județului, Ionel COCA 

 
 

Direcţia Economie şi Finanţe,  
George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare Regională,  
Laura ANGHELUȚĂ 

Direcţia Programe, 
Camelia EPURE  

 
 

Direcţia  
Arhitect Şef,  

Mărioara DUMITRESCU 
 

 
 

Direcția Tehnică, 
Elena SĂNDULACHE  

 
 
 

 
 

 
 

Direcţia Patrimoniu,  
Constantin CRISTEA 

 
 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice,  

 
_____________________________ 

 


