
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _______________________ 2019 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului 
profesor doctor ZANFIR Ilie 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7088/20.06.2019 
  

 
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 rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 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 administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
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 doctor ZANFIR Ilie, personalitate marcantă a vieţii culturale judeţene, în semn de 
recunoaştere şi respect, pentru profesionalism și pentru bogata și prestigioasa activitate 
culturală pusă în slujba comunității gălățene.  
 

 

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. 7088/20.06.2019 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

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

 

 

 

Inițierea prezentului proiect de hotărâre are drept scop recunoașterea meritelor unei 
personalități care a dovedit profesionalism și implicare deosebită în activitatea culturală 
gălățeană. 

O asemenea apreciere este arătată de Consiliul Județean Galați prin acordarea Diplomei 
de „Cetățean de Onoare a județului Galați” – cea mai înaltă distincție pentru marcarea 
contribuțiilor deosebite în plan economic, social si cultural. 

Domnul profesor doctor ZANFIR Ilie, fost manager al Bibliotecii Județene „V.A Urechia” 
Galați, şi-a adus contribuția la dezvoltarea culturii atât în județul Galați, cât și în municipiul 
Galați, începând din anul 2007. A absolvit Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați în anul 1971. În 
1979 a absolvit Facultatea de Limba și Literatura Română a Universității din București. Și-a 
susținut teza de doctorat „Reflectarea fenomenelor literare în presa românească între anii 
1990–2000”. 

 A încercat să aducă gălățenii mai aproape de carte, demersurile domniei sale pornind 
de la cenaclurile literare săptămânale la Festivalul Internațional al Cărții „AXIS LIBRI” pe care îl 
organiza în fiecare an în centrul orașului. Mai mult, și-a adus contribuția atât la informatizarea 
Bibliotecii Județene „V.A Urechia” Galați, cât și la manifestarea pe care o organiza în fiecare 
vară în Parcul Mihai Eminescu, care viza biblioteca de vară, unde copiii puteau citi o carte în aer 
liber sau puteau împrumuta o carte, fiind organizate cu această ocazie și alte activități 
culturale. 

În această perioadă a obținut rezultate marcabile ca manager al Bibliotecii Județene „V.A 
Urechia” Galați. În decursul anilor, pentru rezultatele şi meritele deosebite obținute, a fost 
recompensat cu diverse titluri dintre care amintim: 
- Diplomă de Excelenţă din partea Bibliotecii Naţionale a României „în semn de 
recunoştinţă pentru buna colaborare şi sprijinul deosebit acordat proiectelor Bibliotecii 
Naţionale a României” (2008); 
- Premiul „Bibliotecar Manager” pe anul 2007, acordat de Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (noiembrie 2008); 
- Premiul „V. A. Urechia” al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (2008, 2011); 
- Diplomă de membru de onoare pentru contribuţia adusă la promovarea şi apărarea 
valorilor Ecologice şi Umaniste Naţionale şi Universale, la materializarea programelor 
Departamentului România al Academiei Balcanice, acordată de Academia Balcanică de Ştiinţă, 
Cultură liberă şi Dezvoltare durabilă, Sofia, Departamentul România, Iaşi (octombrie 2009); 
- Diplomă aniversară acordată de Biblioteca Naţională a României la aniversarea a 55 de 
ani, pentru susţinerea activităţii instituţiei (decembrie 2010); 
- Diplomă de Membru de Onoare a Senatului Universităţii „Apollonia” din Iaşi acordată de 
Universitatea „Apollonia” din Iaşi şi Institutul de Cercetări Academice „Ioan Hăulică” (martie 
2011); 
- Diplomă acordată de Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi, pentru participarea la 
Simpozionul „Gheorghe Asachi, ctitor de cultură românească”, ed. a IV-a Iaşi (aprilie 2011); 
- Diplomă de merit pentru „Cea mai bună lucrare de specialitate” acordată de Asociația 
Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (2011); 
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- Diplomă de Excelenţă acordată de Primăria Tg. Bujor cu ocazia omagierii celor 148 de 
ani de la naşterea Eroului de la Mărăşeşti – Gen. Eremia Grigorescu (noiembrie 2011); 
- Diplomă acordată de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova pentru 
contribuţia esenţială la îmbogăţirea fondului de carte românească în Republica Moldova 
(2011); 
- Diplomă de recunoştinţă pentru susţinerea valorilor culturale naţionale la Festivalul 
Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, ed. a IV-a, Iaşi – Chişinău (2012); 
- Diplomă Aniversară acordată în semn de recunoaştere a contribuţiei la susţinerea şi 
afirmarea valorilor culturale a Bibliotecii Municipale Tecuci (noiembrie 2011); 
- Premiul Naţional GALEX oferit de Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova şi 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, pentru cel mai generos mecena al bibliotecilor şi 
pentru deschiderea şi completarea colecţiilor filialelor de carte românească în Republica 
Moldova (aprilie 2013); 
- Premiul la categoria Istorie literară pentru volumul „Fenomenul literar în presa 
românească între anii 1990-2000”, la Salonul Internaţional de Carte de la Chişinău (31 august - 
3 septembrie 2013); 
- Trofeul de Excelență acordat de Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, cu 
ocazia Zilei Întreprinzătorului (16 mai 2014). 

În semn de recunoaștere şi respect pentru prestigioasa şi bogata activitate culturală 
pusă în slujba comunității gălățene, dar şi pentru contribuția adusă la dezvoltarea și 
promovarea acesteia, contribuind astfel în mod deosebit la prestigiul judeţului Galaţi, se 
propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului ZANFIR Ilie. 

Cadrul pentru acordarea Diplomei de „Cetățean de Onoare a județului Galați” este 
reglementat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind 
aprobarea acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”. 

Solicit 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, supun spre dezbatere şedinţei în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de 
Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor doctor ZANFIR Ilie. 
 

 

P R E Ş E D I N T E,  

Costel FOTEA 
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CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 7088/20.06.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind acordarea titlului de 
„Cetățean de Onoare al județului Galați” domnului profesor doctor ZANFIR Ilie 

 
 

 

 

Prin proiectul de hotărâre mai sus arătat, se propune şedinţei în plen acordarea 
titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor doctor ZANFIR Ilie. 

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  
a) starea de fapt – domnul profesor doctor ZANFIR Ilie s-a bucurat de o mare 

apreciere profesională în rândul elitei culturale a municipiului Galați. S-a născut în data 
de 5 mai 1952 în comuna Vânători, județul Galaţi, a absolvit Liceul „Vasile Alecsandri” din 
Galați  în anul 1971. În 1979 a absolvit Facultatea de Limba și Literatura Română a 
Universității din București. Și-a susținut teza de doctorat „Reflectarea fenomenelor 
literare în presa românească între anii 1990–2000”. Domnul profesor doctor ZANFIR Ilie, 
fost manager al Bibliotecii Județene „V.A Urechia” Galați, şi-a adus contribuția la 
dezvoltarea culturii atât în județul Galați, cât și în municipiul Galați, începând din anul 
2007.  

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, o personalitate marcantă a vieţii culturale judeţene prin a cărei 
activitate a contribuit 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 îndeplinește condițiile de legalitate. 
 

 

 

 

Direcția Economie şi Finanțe 

Director executiv, 
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 Direcția de Dezvoltare Regională 
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Mărioara 

  
 

 

 

Direcția Patrimoniu 

Director executiv, 

CRISTEA Constantin 

Serviciul Contencios şi 

 Probleme juridice,  

Șef serviciu,  

MIȘURNOV Andrei 

 
 

 Mihai Ica/1 ex./20.06.2019                                                                                                                            Secretarul județului, Ionel COCA 


