HOTĂRÂREA NR. _____
din _______________________ 2020
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof.
dr. ing. Cătălin FETECĂU
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1862/06.02.2020
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 asistenţă şi
protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement şi
5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăților
cetățenești, de cooperare interinstituțională ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) 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) și ale alin. (5) lit. a) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
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;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU, personalitate marcantă a vieţii academice, în semn de
recunoaştere şi respect, pentru profesionalism și pentru bogata și prestigioasa activitate
științifică pusă în slujba comunității gălățene.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Coca Ionel
Iulia Dumitriu
1 ex./05.02.2020

D. Ex. – Camelia Epure

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate
Nr. 1862 /06.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea titlului de
„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU

Prin proiectul de hotărâre mai sus arătat, se propune şedinţei în plen acordarea
titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU.
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:
a) starea de fapt – domnul prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU s-a bucurat de o mare
apreciere profesională în rândul elitei academice a municipiului Galați. S-a născut în data de
15 iunie 1959 în Galaţi și a absolvit Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați în anul 1978. În 1984
a absolvit Facultatea de Mecanică a Universității din Galați. Titlul de Doctor în Inginerie
Industrială l-a obținut în anul 1997 cu teza „Sinteza unor procedee de ascuțire a burghielor
elicoidale cu tăișuri curbe”. Începând din anul 2005, din poziția de conducător de doctorat,
domnul prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU şi-a adus contribuția la dezvoltarea mediului academic
atât în județul Galați, cât și în municipiul Galați.
b) starea de drept – proiectul de hotărâre este fundamentat pe prevederile Hotărârii
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind 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) și ale alin. (5) lit. a): „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 educația.”
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întrunește condițiile de legalitate.
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Director Executiv - Camelia Epure

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 1862/06.02.2020
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind
acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. dr. ing.
Cătălin FETECĂU
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170/2018 a fost aprobat Regulamentul
privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”.
Potrivit art. 2 alin. (1) 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 prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU. Reputatul profesor dr. ing
Cătălin FETECĂU este o personalitate marcantă a vieții academice gălățene, cu rezultate
recunoscute la nivel naţional şi internațional, domnia sa desfăşurând o activitate
profesională apreciată în învăţământ și cercetare ce a contribuit la realizarea unor relații de
cooperare importante cu efecte favorabile asupra dezvoltării judeţului Galaţi.
Domnul prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU s-a născut în data de 15 iunie 1959 în Galaţi și
a absolvit Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați în anul 1978. În anul 1984 a absolvit
Facultatea de Mecanică a Universității din Galați.
În prezent domnul Cătălin FETECĂU este director general al Platformei de cercetare
multidisciplinară ReForm din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
În perioada 2008 – 2014 a fost decan al Facultății de Mecanică din cadrul Universității
„Dunărea de Jos” din Galați, iar în perioada 2014 – 2018 a fost decan al Facultății de
Inginerie, din cadrul aceleiași universități.
Domnul prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU a obținut Titlul de Doctor în Inginerie
Industrială în anul 1997 cu teza „Sinteza unor procedee de ascuțire a burghielor elicoidale cu
tăișuri curbe”, iar începând din anul 2005, din poziția de conducător de doctorat, domnul
prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU şi-a adus contribuția la dezvoltarea mediului academic atât în
județul Galați, cât și în municipiul Galați prin îndrumarea a noi generații de doctoranzi.
În decursul anilor, pentru rezultatele şi meritele deosebite obținute, a fost
recompensat cu diverse premii și diplome dintre care amintim următoarele: Diploma de
Onoare a județului Galați - septembrie 2012, Diploma de Excelență - septembrie 2017,
Insigna de Onoare și Medalia de aur a Universității Tehnice a Moldovei.
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” domnului prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Iulia Dumitriu/
Iulia Dumitriu/
1 ex./05.02.2020

Director Executiv –
Camelia Epure

