
 

 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _______________________ 2022 

 
privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Direcției Regionale 
Infrastructură Galați – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5067/21.04.2022 

  
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 Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 171 din 24 
septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea „Diplomei de Excelență” 
a 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 „Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Direcției Regionale 
Infrastructură Galați – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a marca 
colaborarea durabilă dintre cele două instituţii de-a lungul timpului. 

 
 

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, 
      18.04.2022                                                                                                                    Ionel Coca                     
      



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        Nr. 5067/21.04.2022 
 
 

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

acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Direcției Regionale Infrastructură 
Galați – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 

din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

 
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 partenerilor instituţionali, din 

mediul public sau privat 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. 

Una dintre organizaţiile care fac cinste judeţului Galaţi, prin activitatea desfăşurată şi prin 

colaborarea cu Consiliul Judeţean Galaţi, este Direcția Regională Infrastructură Galați – 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul 

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. 

Având în vedere celebrarea celor 30 de ani de la constituirea Consiliului Județean Galați și 

în semn de profundă recunoștință și înaltă apreciere, se propune acordarea „Diplomei de 

Excelență” a judeţului Galaţi Direcției Regionale Infrastructură Galați – Autoritatea de Management 

pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor 

Europene. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 171/2018 a fost aprobat Regulamentul 

privind acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi. Potrivit art. 1 alin. (1) din regulament: 

„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi reprezintă o distincție onorifică acordată de Consiliul 

Județean Galați persoanelor juridice care au contribuit la dezvoltarea județului Galați, în vederea 

omagierii activităților și evidențierea performanțelor de excepție ale acestora. 

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 a Consiliului Judeţean Galaţi.  

 În baza considerentelor mai sus expuse, supun spre dezbatere şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Excelență” a 

judeţului Galaţi Direcției Regionale Infrastructură Galați – Autoritatea de Management pentru 

Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor 

Europene. 

P R E Ş E D I N T E, 
COSTEL FOTEA 

 
 

Consilier – Mihai Ica                                                                                                   Secretar General al Judeţului, 

      18.04.2022                                                                                                                          Ionel Coca    



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI                                                          Nr. 5067/21.04.2022 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea  

„Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Direcției Regionale Infrastructură Galați – 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din 

cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 

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

„Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Direcției Regionale Infrastructură Galați – 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul 

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. 

 

 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 

partenerilor instituţionali, din mediul public sau privat 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. 171/2018 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea „Diplomei 

de Excelență” a judeţului Galaţi. Astfel, în cuprinsul anexei actului administrativ, se stipulează 

faptul că această distincţie onorifică acordată de Consiliul Judeţean Galaţi se conferă 

persoanelor juridice care au contribuit la dezvoltarea județului Galați, în vederea omagierii 

activităților și evidențierea performanțelor de excepție ale acestora. 

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./18.04.2022                                                                                                                   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 
 


