
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 249 

din 17 decembrie 2020 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului plastic 
Daniel SPOERRI 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12626/10.12.2020 
  

 
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 adresa Asociației „Uniunea artiștilor plastici din Galați” nr. 125 din 
26.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 12.626 din 27.11.2020; 

Având în vedere adresa Universității „Dunărea de Jos” Galați nr. 967 din 07.12.2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 12.900 din 08.12.2020; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) 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 modificările și 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 modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Articol unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului 
plastic Daniel SPOERRI, personalitate marcantă a vieţii culturale judeţene, naţionale și 
internaționale, în semn de recunoaştere şi prețuire pentru prestigioasa şi bogata activitate 
artistică adusă culturii naţionale, dar şi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea, promovarea 
şi perpetuarea culturii județene, naționale și internaționale. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
    Secretarul General al Judeţului, 
           Ionel COCA 
                                      


