
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _______________________ 2020 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului 
tecucean Ionel NECULA 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.512/13.03.2020 
  

 
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 solicitarea doamnei Aida Zaharia, membru al Cenaclului literar 
„Calistrat Hogaș” de pe lângă Casa de Cultură a municipiului Tecuci, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați sub nr. 1.512/29.01.2020; 
 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 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 titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului 
tecucean Ionel NECULA, personalitate marcantă a vieţii culturale tecucene, judeţene și 
naţionale, în semn de recunoaştere şi prețuire pentru prestigioasa şi bogata activitate literară 
adusă culturii naţionale, dar şi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea, promovarea şi 
perpetuarea culturii locale, 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 
                      
 



                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       Vizat juridic, 
 
Serviciul Contencios şi Probleme juridice 

                     Consilier juridic, 

 

                  

 

                          

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 1.512/13.03.2020 

 

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

acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului 
tecucean Ionel NECULA 

 

 

 

Profesorul Ionel NECULA este o personalitate marcantă a vieții culturale tecucene, 

judeţene, naţionale şi internaționale. Susținător al valorilor culturale locale, profesorul, 

filozoful, scriitorul, criticul literar și eseistul tecucean Ionel NECULA, a demonstrat de-a 

lungul întregii sale activități depuse în slujba culturii, a fi un autor cu o traiectorie literară 

intensă care și-a impus talentul nedezmințit și al cărui prestigiu reflectă identitatea 

românească.  

Prin acest demers de conferire a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” i 

se recunosc astfel curajul moral, dăruirea și fidelitatea față de scrisul românesc 

contemporan, față de limba românească și față de toate valorile care ne definesc ca popor 

născut și crescut în spațiul carpato–danubiano–pontic. 

Absolvent de filozofie, profesorul Ionel NECULA (născut pe 12 mai 1940 în comuna 

Liești, județul Galați) s-a consacrat studiului gândirii filozofice românești, scriind eseuri, 

făcând ziaristică și publicistică, tipărind volume de o solidă valoare documentară și culturală. 

Lucrările sale se bucură de o excelentă apreciere din partea criticilor literari. De-a lungul 

anilor, a publicat peste 60 de volume. Tot el, a semnat mai multe texte despre autori ca 

Cioran, Ion Petrovici, perioada interbelică fiind un domeniu des frecventat de autor.  

Filozoful Ionel NECULA, de un bogat rafinament intelectual, are fermitatea opiniilor și 

patima cunoașterii prin lectură, recunoscând cu sinceritate, inteligență și noblețe valoarea 

unei opere literare. 

A fost arestat și cercetat de Securitate. În 1970 a absolvit Facultatea de Filozofie din 

București, la fără frecvență. I s-a refuzat înscrierea la doctorat. A fost profesor, metodist și 

director al Casei de Cultură din Tecuci, de unde s-a pensionat în anul 2000. Alături de multele 

cărți publicate, Ionel NECULA se poate lăuda cu un bogat palmares în ceea ce privește 

publicarea lucrărilor în reviste culturale de mare prestigiu din România: Revista de filozofie, 

Ateneu, Contemporanul, Ideea europeană, Dunărea de Jos, Dacia literară, Luceafărul, Viața 

românească, etc. Printre lucrările autorului de un ecou răsunător se numără: „Cioran, 

scepticul nemântuit”, „Cioran, de la identitatea popoarelor la neantul valah”, „Căderea după 

Cioran”, „Fratele din leprozerie”, „Disconfortul de a fi român”, „Liești, satul dintre grinduri și 

epistemice”, „Uricar la Poarta Moldovei de Jos”, „Filozofia identității românești”, „Ion Petrovici, 

un capitol de filozofie românească”, etc. 

Valoarea autorului a fost recunoscută începând cu anul 2004 când a devenit membru 

al Uniunii Scriitorilor din România. 



Opera autorului s-a bucurat de apreciere nu numai pe plan local şi naţional, ci şi 

internaţional. În acest sens, în anul 2006, American Biographical Institut l-a inclus în topul 

celor mai importante 200 de personalități din lume.  

Ionel NECULA este părintele spiritual al unuia dintre cele mai prestigioase festivaluri 

de poezie din țară, fiind cel care a înființat la Tecuci, Festivalul Național – Concurs de Poezie 

„Costache–Conachi”, ajuns în anul 2019 la cea de-a XXVII-a ediție. 

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

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 titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului tecucean Ionel 

NECULA. 

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” scriitorului tecucean Ionel NECULA. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,  

Costel FOTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ica Mihai/1 ex./10.03.2020                                                                                                                                         Secretarul general al județului,Ionel COCA   



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 1.512/13.03.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

Galaţi”scriitorului tecucean Ionel NECULA 
 
 

Prin proiectul de hotărâre mai sus arătat, se propune şedinţei în plen acordarea 
titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului tecucean Ionel NECULA. 

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  
a) starea de fapt – profesorul Ionel NECULA este o personalitate marcantă a vieții 
culturale tecucene, judeţene, naţionale și internaționale. Absolvent de filozofie, profesorul 
Ionel NECULA (născut pe 12 mai 1940 în comuna Liești, județul Galați) s-a consacrat 
studiului gândirii filozofice românești, scriind eseuri, făcând ziaristică și publicistică, 
tipărind volume de o solidă valoare documentară și culturală. Lucrările sale se bucură de o 
excelentă apreciere din partea criticilor literari. De-a lungul anilor, a publicat peste 60 de 
volume. A semnat mai multe texte despre autori ca Cioran, Ion Petrovici, perioada 
interbelică fiind un domeniu des frecventat de autor. În anul 2006, American Biographical 
Institut l-a inclus în topul celor mai importante 200 de personalități din lume. Ionel NECULA 
este părintele spiritual al unuia dintre cele mai prestigioase festivaluri de poezie din țară, 
fiind cel care a înființat la Tecuci, Festivalul Național – Concurs de Poezie „Costache–
Conachi”, ajuns în anul 2019 la cea de-a XXVII-a ediție. 
b) starea de drept – proiectul de hotărâre este fundamentat pe prevederile Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea 
Regulamentului pentru 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.  

De asemenea, proiectul de hotărâre se fundamentează pe prevederile art. 173 alin. 
(1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completările ulterioare: „alte atribuţii prevăzute de lege”. 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întrunește condițiile de legalitate. 
 

 

 
 

 

 

 

 Ica Mihai/1 ex./10.03.2020                                                                                                        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,  

Andrei MIȘURNOV 
 


