
 

 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _______________________ 2022 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” interpretei de 
muzică populară Mioara VELICU 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Galați, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13782/18.11.2022 
  

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului; 
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. 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 județului Galați” interpretei de 
muzică populară Mioara VELICU, personalitate marcantă a vieţii culturale judeţene, naţionale 
și internaționale, în semn de recunoaştere şi prețuire pentru prestigioasa şi bogata contribuţie 
în ceea ce priveşte promovarea şi perpetuarea culturii gălăţne şi naționale. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 

 
 

   
 
 
   Contrasemnează pentru legalitate: 
    Secretarul General al Judeţului, 
           Ionel COCA 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI                                      Nr. 13782/18.11.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind 
acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” 

interpretei de muzică populară Mioara VELICU 
 

Una dintre cele mai apreciate personalități în galeria purtătorilor de cântec popular 
moldovenesc – Mioara VELICU este originară din satul Ireasca, comuna Gohor, județul Galați, 
născută fiind la 19 octombrie 1944. Provine dintr-o familie în care cântecul tradițional era 
cultivat în mod permanent, mama sa numărându-se printre cele câteva interprete recunoscute 
ale localității. Venită din satul Ireasca – loc despre care spune că i-a fost temelie în formarea 
ulterioară ca om și deopotrivă ca artist, cunoscuta și îndrăgita interpretă din Moldova a scris 
realmente pagini de aur în muzica populară românească. 

Manifestând de timpuriu aptitudini muzicale excepţionale, dublate și de o voce 
remarcabilă, la vârsta de 20 de ani devine solistă a ansamblului folcloric „Rapsodia Dunării” din 
Galați, în cadrul căruia a activat un an. Ascensiunea sa artistică a continuat în cadrul 
orchestrei „Trandafir de la Moldova” din Vaslui, a cărui solistă a fost între anii 1964 și 1980. În 
această perioadă, turneele în țară, înregistrările de radio și televiziune, îi aduc, odată cu 
consacrarea pe plan național și colaborarea între anii 1980 și 1996, cu unul dintre ansamblurile 
de primă mărime ale țarii, ansamblul „Ciocârlia” din București.   

Este remarcabilă, de la debut și până în prezent ținuta sa artistica echilibrată, în 
permanentă raportare la valorile tradiționale ale cântecului popular românesc și într-o 
constantă ascensiune, pe drumul performanței artistice. 

Mereu atentă când vine vorba să apară în fața publicului, urmează regula de a nu se 
așeza pe scaun până nu le cântă spectatorilor. Este credincioasă crezului că este rușinos să 
apari în fața camerelor de filmare cu straiele populare șifonate. 

Performanța artistei se realizează pe de o parte în plan repertorial, prin abordarea unei 
game tot mai bogate de registre expresive ale cântecului popular, pe de altă parte în plan 
vocal și tehnico-interpretativ, această voce, de excepțională frumusețe și cu totul originală prin 
culoarea sa bogată în rezonanțe grave, fiind pusă în valoare de către interpretă cu o 
virtuozitate și o agilitate ce rivalizează cu aceea a instrumentiștilor populari.  

Stăpânirea deplină a tehnicilor vocale și a resurselor expresive specifice cântării 
populare și libertatea deplină de exprimare pe care i-o dă ea interpretei, favorizează cu atât 
mai mult împlinirea artei sale în plan emoțional, forța comunicării prin care Mioara Velicu 
reușește să dezvăluie un tip de sensibilitate cu totul aparte, atingând toate extremele trăirilor 
sufletești, de la expresiv sau nostalgic și până la exuberant, găsind inflexiuni vocale potrivite 
atât pentru cântecul de înstrăinare, cât și pentru debordanta strigătură de joc, ori pentru versul 
plin de umor al cântecului de lume și petrecere. 

Artista a lansat melodii nemuritoare, cuprinse în fonoteca de aur a radioului, celebre 
între acestea fiind: „Hai, Catrină, și-mi arată”, „Așa-i hora pe la noi”, „Hai la joc, bădiță”, „M-a 
făcut mama frumoasă”, „Douăzeci de primăveri”. 

În semn de recunoaştere şi prețuire pentru prestigioasa şi bogata contribuţie în ceea ce 
priveşte promovarea şi perpetuarea culturii gălăţne şi naționale, se propune acordarea titlului 
de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” interpretei de muzică populară Mioara VELICU. 

Facem precizarea că actul administrativ astfel inițiat nu are caracter normativ, în sensul 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfășurarea procedurii de dezbatere 
publică. 

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 județului Galați” interpretei de muzică populară Mioara VELICU. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel FOTEA 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 13782/18.11.2022 
 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind  
acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați”  

interpretei de muzică populară Mioara VELICU 

 
 

Prin proiectul de hotărâre mai sus arătat, se propune ședinței în plen acordarea titlului 

de „Cetățean de Onoare al județului Galați” interpretei de muzică populară Mioara VELICU. 

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  

a) starea de fapt – Una dintre cele mai apreciate personalități în galeria purtătorilor de cântec 

popular moldovenesc – Mioara VELICU este originară din satul Ireasca, comuna Gohor, 

județul Galați, născută fiind la 19 octombrie 1944. Venită din satul Ireasca – loc despre care 

spune că i-a fost temelie în formarea ulterioară ca om și deopotrivă ca artist, cunoscuta și 

îndrăgita interpretă din Moldova a scris realmente pagini de aur în muzica populară 

românească.  

b) starea de drept – proiectul de hotărâre este fundamentat pe prevederile Hotărârii Consiliului 

Județean Galați nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru 

acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați”. Astfel, în cuprinsul anexei actului 

administrativ, se stipulează faptul că această distincție onorifică acordată de Consiliul 

Județean Galați se conferă persoanelor fizice din țară și din străinătate, a căror activitate este 

legată în mod deosebit de viața județului Galați.  

De asemenea, proiectul de hotărâre se fundamentează pe prevederile art. 173 alin. (1) 

lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare: „alte atribuții prevăzute de lege”. 

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat întrunește condițiile de legalitate. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ica Mihai/1 ex./___.11.2022                                                                                                                  Secretarul general al județului, Ionel COCA 

Direcția Economie și 
Finanțe,  

George STOICA 

Direcția de Dezvoltare 
Regională,  

Laura–Delia ANGHELUȚĂ 

Direcția Programe, 
Camelia EPURE  

 
 

Direcția Arhitect Șef,  
____________________ 

 
 

Direcția Tehnică, 
Radu MĂCIUCĂ 

 

 
 

Direcția Patrimoniu,  
Marin POPESCU 

 
 

Serviciul contencios și  
probleme juridice,  
Georgeta–Alina 

Nedelcu 
 


