
 

 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _______________________ 2022 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” Înaltpreasfinţitului 
Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5056/21.04.2022 

  
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 Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. b) 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 Codul administrativ, aprobat prin  
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, 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” 
Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, în semn de recunoaştere a activității 
meritorii pusă în slujba comunității gălățene şi pentru modul de implicare în viața spirituală a 
acesteia. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
    Secretarul General al Judeţului, 
           Ionel COCA 
                                      
 
 

 

Consilier – Mihai Ica                                                                                              Secretar General al Judeţului, 

      15.04.2022                                                                                                                    Ionel Coca            

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        Nr. 5056/21.04.2022 

 

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

de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”  
Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos 

 
 
Înaltpreafinţitul Arhiepiscop Casian s-a născut la data de 18 martie 1955 în comuna 

Lopătari, judeţul Buzău. A urmat cursurile Şcolii elementare în comuna natală şi apoi cele ale 
Seminarului Teologic „Kesarie Episcopul” din Buzău, ulterior a fost student al Institutului 
Teologic de grad universitar din Bucureşti. În intervalul 1980–1981 a fost profesor la 
Seminarul Teologic din Buzău, pentru ca  în decembrie 1980 să fie tuns în monahism la 
Mănăstirea Ciolanu. Între 1981–1984 a obţinut, o bursă de studii pentru doctorat de la 
Guvernul francez, la Universitatea de Ştiinţe Umane – Stransbourg II, iar în anul 1984 obţine 
titlul de doctor în teologie al Universităţii Stransbourg II, cu o teză despre spiritualitatea icoanei 
şi a picturilor mănăstirilor moldovene, având titlul „Icoana şi frescele exterioare ale mănăstirilor 
moldovene – încercare de prezentare a raporturilor dintre ele“. Funcţionează ca diacon 
onorific la Capela ortodoxă română din Baden, Germania. Între 1984–1985, reîntors de la 
studii, îşi reia postul de profesor la Seminarul din Buzău, pentru ca în anii ce urmează să fie 
asistent spiritual la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, apoi asistent universitar la Institutul 
Teologic Universitar din Bucureşti.  

A fost hirotonit ierodiacon în 1980, în Catedrala Episcopală din Buzău şi ieromonah, în 
Catedrala Mitropolitană din Sibiu în 1985, de către Mitropolitul Antonie al Ardealului. Este 
hirotesit protosinghel şi arhimandrit la Mănăstirea Sâmbăta – Sibiu. I se încredinţează, pentru 
o perioadă de timp, conducerea Mănăstirii Antim din Bucureşti unde slujeşte în intervalul 
1988–1990. Este chemat arhiereu–vicar la Galaţi şi ales de Sfântul Sinod în treapta de 
arhiereu în 1990. Tot în anul 1990 este hirotonit arhiereu, cu titlul de Gălăţeanul, în biserica 
„Sf. Nicolae“ din Galaţi. La data de 12 iulie 1994 este ales de Colegiul Electoral Bisericesc 
episcop titular al Eparhiei Dunării de Jos. Este instalat canonic, în Catedrala Episcopală din 
Galaţi, de către vrednicul de pomenire Părintele Patriarh Teoctist. La data de 27 septembrie 
2009, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Eparhia Dunării de Jos a fost ridicată 
la rang de Arhiepiscopie, iar Înaltpreasfinţitul Părinte Casian la demnitatea de Arhiepiscop. 

O preocupare deosebită a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos a 
fost fondarea sau reactivarea unor importante instituții de învățământ precum Seminarul 
Teologic „Sf. Ap. Andrei” – Galaţi, Secţia Teologie Ortodoxă–Litere a Facultăţii de Litere, 
Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” – Galaţi, astăzi Departamentul 
Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi, etc. 

A înfiinţat, în anul 2000, Ordinul „Crucea Sf. Ap. Andrei” al Episcopiei Dunării de Jos, 
precum şi distincţia „Vrednicia andreiană”, care au fost acordate de-a lungul vremii unor  
numeroşi ierarhi ortodocşi din ţară şi străinătate, precum şi unor personalităţi ale vieţii 
culturale şi sociale.  

În ceea ce privește segmentul pastoral–misionar amintim că Înaltpreasfinţitul 
Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos a adus la Galaţi moaştele unor sfinţi şi relicve sfinte, a 
înfiinţat peste 300 de parohii şi 5 protopopiate (Tg.-Bujor, Covurlui, Nicoreşti, Făurei şi 
Însurăţei). A iniţiat şi susţinut construirea a peste 130 de biserici noi şi a fondat/reînfiinţat 12 
mănăstiri şi două schituri. A sfinţit şi resfinţit peste 250 de biserici şi capele şi a hirotonit cca 
400 de  preoţi. În egală măsură, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos s-a 
implicat activ în sprijinirea și derularea misiunilor menite a asigura ocrotirea, educarea, 
combaterea marginalizării sociale, a sărăciei, a suferinței, precum și încurajarea dezvoltării 
morale personale. În concret, a fondat așezăminte social–filantropice, dintre care amintim: 
Aşezământul socio–filantropic eparhial „Sf. Vasile cel  Mare” – Galaţi, Centrul social–filantropic 
„Sf. Nicolae” – Galaţi, Centrul de asistenţă medicală „Sf. Doctori fără de arginţi, Cosma şi 
Damian” – Galaţi,  Aşezământul socio–medical „Sf. M. Mc. Pantelimon” – Lacu-Sărat, jud. 
Brăila; Centrul pastoral, misionar şi social „Sf. Cuv. Ioan Casian” – Galaţi. 



 

În domeniul cultural–educaţional, a organizat şi coordonat simpozioane, colocvii, 
conferinţe şi expoziţii în cadrul Eparhiei Dunării de Jos, a publicat 18 volume de autor. În egală 
măsură amintim că, începând cu anul 2005, a înfiinţat bursa „(Arhi)episcopul Casian”, care se 
acordă lunar unui număr de 20 studenţi de la diferite facultăţi din cadrul Universităţii „Dunărea 
de Jos” – Galaţi.  

În semn de recunoaştere a activității meritorii pusă în slujba comunității gălățene,  
pentru modul de implicare în viața spirituală a acesteia, precum şi cu prilejul celebrării celor 30 
de ani de la constituirea Consiliului Județean Galați, se propune acordarea titlului de 
„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian al Dunării de 
Jos. 

Solicităm avizarea prezentului proiect de către 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” Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier – Mihai Ica                                                                                              Secretar General al Judeţului, 

      15.04.2022                                                                                                                    Ionel Coca                     

 



 CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 5056/21.04.2022 
 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

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

Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos 
 

Prin proiectul de hotărâre mai sus arătat, se propune şedinţei în plen acordarea titlului 
de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian al Dunării 
de Jos. 

 
 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  

 
a) starea de fapt – În data de 8 aprilie 1992 a avut loc prima şedinţă de constituire a 
Consiliului Judeţean Galaţi. La aniversarea a 30 ani de la acest moment cu o semnificaţie 
deosebită pentru evoluţia ulterioară a administraţiei publice gălăţene, se impune omagierea 
celor care, prin activitatea desfăşurată, au contribuit în mod decisiv la dezvoltarea şi progresul 
judeţului, precum şi la promovarea valorilor judeţului Galaţi atât în ţară, cât şi pe plan 
internaţional. 
 
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 Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare: „alte atribuţii prevăzute de lege”. 

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

 

 

 Ica Mihai/1 ex./15.04.2022                                                                  Secretarul general al județului, Ionel COCA 

Direcţia Economie şi 
Finanţe,  

George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională,  

Laura–Delia ANGHELUȚĂ 

Direcţia Programe, 
Camelia EPURE  

 
 
 

Direcția Tehnică, 
Radu Măciucă  

 
 
 

Direcţia Arhitect Şef,  
____________________ 

 
 

 
 
 

Direcţia Patrimoniu,  
Marin POPESCU 

 
 
 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice,  
Georgeta–Alina 

NEDELCU 
 


