
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _______________________ 2019 

 
privind: acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” 
artistului  plastic Sergiu DUMITRESCU  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14.182/12.12.2019 
  

 
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 Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 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. 173 alin. (1) lit. f) și ale alin. (5) lit. d) 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” 
artistului plastic Sergiu DUMITRESCU, personalitate marcantă a vieţii culturale judeţene, 
naţionale şi internaţionale, în semn de recunoaştere şi respect pentru prestigioasa şi bogata 
activitate 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 general al judeţului, 
       Ionel COCA 
                      
                          



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 14.182/12.12.2019 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind  

acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului 
plastic Sergiu DUMITRESCU 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170/2018 a fost aprobat Regulamentul 

privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”.  

Potrivit art. 3 din regulament, titlul de Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi se 

conferă persoanelor care, prin activitatea desfășurată, au adus o contribuție deosebită la 

promovarea prestigiului județului în plan național și internațional. Acest titlu reprezintă cea 

mai înaltă distincție conferită, de Consiliul Județean Galați, unor persoane române sau 

străine, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea.  

Printre aceste persoane care au promovat județul Galați în plan local, național și 

internațional se numără și domnul Sergiu DUMITRESCU. Reputatul artist plastic Sergiu 

DUMITRESCU a fost o personalitate marcantă a vieții culturale judeţene, naţionale şi 

internaţionale.  

Născut pe 23 decembrie 1954, în familia medicului veterinar Paul Dumitrescu, afirmat 

în cultura gălăţeană ca scriitor satiric şi compozitor, sculptorul Sergiu Dumitrescu a 

frecventat, încă din perioada când era elev la Liceul „Vasile Alecsandri”, atelierul sculptorului 

Mihai Mihai, ca mai apoi, în 1977, să fie admis la Institutul de Arte Plastice „Nicolae 

Grigorescu” din Bucureşti, unde a studiat cu profesorii Vladimir Predescu şi Marin Iliescu.  

După absolvire (1981), a revenit la Galaţi, unde a lucrat ca metodist la Casa de Cultură 

a Studenţilor, profesor în mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar, iar după 1990 a 

lucrat în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu.  

A condus Centrul Cultural „Dunărea de Jos” în perioadele aprilie 2001 – septembrie 

2004 și noiembrie 2010 – ianuarie 2016. 

A fost membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România din 1991. Din 1979 a început 

să expună în cadrul manifestărilor colective ale Filialei Galaţi a UAPR. În toţi aceşti ani şi-a 

organizat mai multe expoziţii personale la Galaţi (1986, 1987, 1989, 1993, 1995, 1998, 

2001), Cuneo, Cissone, Italia (1995) şi a participat la numeroase manifestări de profil cu 

caracter naţional şi internaţional. S-a numărat printre artiştii care în 1995 au pus bazele 

Grupului „Axa”, fiind prezent cu lucrări în expoziţiile acestuia intitulate „Corpul uman”, 

„Natura moartă altfel”, „Gest, idee, sacrificiu”, „Oglinda”, „Fără titlu”, „Imposibila întoarcere”, 

„246”, „Agora act”, „Echilibru” etc.  

A participat la Tabăra de sculptură în piatră de la Piatra Neamţ (1983), Tabăra de 

sculptură în lemn de la Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi (1996) şi la ediţiile din 1991, 1995, 

1997 ale Taberei de sculptură în metal de la Galaţi, pe care le-a şi coordonat. Pentru Galaţi, a 

realizat proiectul după care s-a construit în parcul din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor 

„Troiţa Sf. Sofia”, ridicată în anul 2000, în amintirea Bisericii „Sfânta Sofia”, demolată de 



autorităţile comuniste în 1963, ca şi lucrările de artă monumentală „Veşmânt” (1991, Strada 

Brăilei, în faţa blocului R2), „Veghea” (1995) şi „Ieşirea în lumină” (1997), ambele aflate în 

Parcul „Cloşca” (Valea Ţiglinei). A fost onorat cu distincţii precum: Premiul III la expoziţia 

concurs de la Cissone, Italia (1995); Premiul pentru talent şi ofensivă în arta plastică 

gălăţeană, acordat de ziarul „Viaţa liberă” (1995), Premiul Municipiului Galaţi (2012) etc. 

Lucrări ale sale se află în colecţii de stat şi particulare din România, Anglia, Franţa, Italia, 

Germania, Grecia, Belgia, SUA, Australia.  

În intervalul decembrie 2014 – ianuarie 2015 a realizat ultima expoziție personală 

intitulată “Semne ale clipei”. 

S-a stins pe 1 februarie 2016, în urma unui stop cardiac. 

În semn de recunoaștere şi respect pentru prestigioasa şi bogata activitate culturală 

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” artistului plastic 

Sergiu DUMITRESCU. 

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” regretatului Sergiu DUMITRESCU. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,  

Costel FOTEA 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 14.182/12.12.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

Sergiu DUMITRESCU 

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

mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului plastic Sergiu 
DUMITRESCU [23 decembrie 1954, Galați – 1 februarie 2016, Galați].  

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  
a) starea de fapt – artistul plastic Sergiu DUMITRESCU a fost o personalitate marcantă a 
vieții culturale judeţene, naţionale și internaționale. Sergiu DUMITRESCU a promovat județul 
Galați în plan local, național și internațional. Începând cu anii 1981, a lucrat ca metodist la 
Casa de Cultură a Studenţilor, profesor în mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar, iar 
după 1990 a lucrat în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional. A 
condus Centrul Cultural „Dunărea de Jos” în perioadele aprilie 2001 – septembrie 2004 și 
noiembrie 2010 – ianuarie 2016. A fost membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România din 
1991. Din 1979 a început să expună în cadrul manifestărilor colective ale Filialei Galaţi a 
UAPR. În toţi aceşti ani şi-a organizat mai multe expoziţii personale la Galaţi (1986, 1987, 
1989, 1993, 1995, 1998, 2001), Cuneo, Cissone, Italia (1995) şi a participat la numeroase 
manifestări de profil cu caracter naţional şi internaţional. S-a numărat printre artiştii care în 
1995 au pus bazele Gruppului „Axa”, fiind prezent cu lucrări în expoziţiile acestuia intitulate 
„Corpul uman”, „Natura moartă altfel”, „Gest, idee, sacrificiu”, „Oglinda”, „Fără titlu”, 
„Imposibila întoarcere”, „246”, „Agora act”, „Echilibru” etc.  
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) și ale alin. (5) lit. d): „alte atribuţii prevăzute de lege” și „consiliul judeţean asigură, 
potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes judeţean privind […] cultura.” 
 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,  

 
_____________________________ 

 


