
          ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 209___   

                                  din   11,11, 2016 

 

pentru aprobarea Regulamentului de acordarea a Titlului de “Cetățean de Onoare al 

Municipiului Galați”   

 
 

            Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț Florin Pucheanu 

 

 Consiliul Local Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară/extraordinară/de îndată  în 

data de ...........................2016;  

 Având în vedere expunerea de motive nr................./.................., a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr. ..................../..........................., al 

Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor, 

Direcția Financiar Contabilitate și Serviciul Juridic și Legalitate; 

 Având în vedere raportul de avizare al  Comisiei  de buget finanțe, administrarea 

domeniului public și privat al municipiului Galați; 

          Având în vedere raportul de avizare al  Comisiei  pentru activități științifice, 

învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;  

 Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1 și alin. 8 din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 



 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
       Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de acordarea a Titlului de “Cetățean de Onoare 
al Municipiului Galați”. Regulamentul este prevăzut în anexa care face parte din 
prezenta hotărâre și se va aplica începând cu anul 2017. 
 

Art. 2 – Hotărărea Consiliului Local Galați nr. 619/22.12.2005 privind aprobarea 
regulamentului de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Galaţi” , cu 
modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea. 

 
Art. 3 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 
 
 
Art. 4 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 
 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

                

                                                                                                                                    Avizat, 

                                                                     Secretarul municipiului Galati, 

                                                                      Radu Octavian Kovacs 

 



 
 
 

     

        
         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

          P R I M A R 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

Nr. _________ din __________ 2016 

 
 
În semn de recunoștință și apreciere a meritelor persoanelor fizice sau juridice, 

personalităților vieții publice, politice, economice, sociale, culturale sau sportive care, 

prin activitatea lor, au avut o contribuție importantă la dezvoltarea și crearea 

prestigiului Municipiului Galați, la nivel național și internațional, persoanelor care în 

mod dezinteresat, prin donații, acțiuni umanitare sau alte acțiuni similare, au contribuit 

la realizarea unor obiective de interes public sau la îmbunătățirea vieții locuitorilor 

Municipiului Galați, acelora care au dat dovadă de acte de curaj, devotament în folosul 

comunității, preîntâmpinând producerea unor evenimente cu consecințe grave pentru 

Municipiul Galați sau pentru locuitorii acestora, foști deținuți politici, veterani de război 

sau militari ai căror viață și/sau activitate au fost remarcate acte de bravură deosebite, 

demne de a intra în istoria municipiului nostru și altor persoane în cazuri temeinic 

justificative, Consiliul Local Galați poate acorda cea mai înaltă distincție ce se poate 

acorda unei persoane, titlul de “Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”.  

Încă din anul 2005, Consiliul Local Galați a acordat titlul de „Cetăţean de onoare 

al municipiului Galaţi” persoanelor care s-au remarcat cu rezultate meritorii în 

activitatea lor şi care au o anumită legătură cu municipiul Galaţi în baza Hotărârii 

Consiliului Local nr. 619/22.12.2005.  

Datorită complexității deciziei de evaluare a meritelor personalităților care vor fi 

propuse pentru titlul de “Cetățean de Onoare al Municipiului Galați” în diverse domenii 

ale vieții sociale și numărului mare de propuneri pentru conferirea acestui titlu, este 

necesară elaborarea unui nou Regulament de Acordarea a Titlului de “Cetățean de 

Onoare al Municipiului Galați” și aprobarea acestuia de către Consiliul Local Galați. 

Având în vedere cele menționate, propun spre aprobare prezentul Regulament de 

Acordarea a Titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Galați” care se va aplica 

începând cu anul 2017. 

 

PRIMAR 

IONUȚ FLORIN PUCHEANU 



 
 
 

     
 
      ROMÂNIA                                                                                                                                                                                
JUDEŢUL GALAŢI                                                                                                                                                           
MUNICIPIUL GALAŢI                                                           
PRIMĂRIA GALAŢI 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
                Nr.                 din                    2016 

 
 

În semn de recunoștință și apreciere a meritelor persoanelor fizice sau juridice, 

personalităților vieții publice, politice, economice, sociale, culturale sau sportive care, 

prin activitatea lor, au avut o contribuție importantă la dezvoltarea și crearea 

prestigiului Municipiului Galați, la nivel național și internațional, persoanelor care în 

mod dezinteresat, prin donații, acțiuni umanitare sau alte acțiuni similare, au contribuit 

la realizarea unor obiective de interes public sau la îmbunătățirea vieții locuitorilor 

Municipiului Galați, acelora care au dat dovadă de acte de curaj, devotament în folosul 

comunității, preîntâmpinând producerea unor evenimente cu consecințe grave pentru 

Municipiul Galați sau pentru locuitorii acestora, foști deținuți politici, veterani de război 

sau militari ai căror viață și/sau activitate au fost remarcate acte de bravură deosebite, 

demne de a intra în istoria municipiului nostru și altor persoane în cazuri temeinic 

justificate, Consiliul Local Galați poate acorda cea mai înaltă distincție ce se poate 

acorda unei persoane, titlul de “Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”.  

În acord cu prevederilor art. 36 alin.8 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Galați 

poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite, titlul de 

”Cetăţean de onoare al municipiului Galați”,  în baza unui regulament propriu. Astfel, 

prin Hotărârea Consiliului Local nr. 619/22 12 2005 s-a aprobat regulamentul referitor 

la acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Galaţi”. 

Datorită complexității deciziei de evaluare a meritelor personalităților care vor fi 

propuse pentru titlul de “Cetățean de Onoare al Municipiului Galați” în diverse domenii 

ale vieții sociale și numărului mare de propuneri pentru conferirea acestui titlu, este 

necesară elaborarea unui nou Regulament de Acordarea a Titlului de “Cetățean de 

Onoare al Municipiului Galați” și aprobarea acestuia de către Consiliul Local Galați. 

Acest nou regulament  urmărește clarificarea procedurii de acordare, înmânare și 

înregistrare a titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, precum și a 

documentației necesare pentru coferirea acestui titlu. 



 

 
 
 

Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetățean de Onoare al 

municipiului Galați”, întruneşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării 

de către Consiliul Local Galaţi, în condițiile legii, care se va aplica începând cu anul 

2017. 

Temei legal: 

•  Art. 35 alin (1) și (8) Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

      Director General                                                                        
Direcţia Generală Relații Publice, Evenimente  
Publice, Managementul Documentelor               
               Silviu BACALUM              
 
                                      
               Director Executiv 
   Direcția Financiar Contabilitate 
             Rodica CÂMPEANU 
 
 
                   Șef Serviciu  
        Serviciul Juridic de Legalitate                                                              
               Nicolae COSTACHE     
 
 
 
                           Șef         
      Birou Învățământ, Cultură, Turism,  
Agrement, Sport, Culte, Sănătate și Evenimente                                                       

         Anca REVES    
                                                                                       

               
         
                     Întocmit 
                   Gina STAN 



 

REGULAMENT DE ACORDARE A 

TITLULUI “CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI GALAȚI” 

 

 

CAPITOLUL I  GENERALITĂȚI 

Art. 1. Titlul se acordă, după caz, din inițiativa: 

a. primarului, 

b. consilierilor locali, 

c. persoanelor  juridice  care  desfășoară  activitate  în  domeniul/domeniile în  care  s-a  
afirmat  cel propus; 

d. unui număr de cel puțin 5% din populația cu drept de vot a municipiului Galați, pe 
baza unui tabel semnat de către aceștia, care va sta la baza unui proiect de hotărâre 
promovat de un consilier, sau un grup de consilieri locali. 

Art. 2. Acordarea titlului  nu este condiționată de: 

a. cetățenie; 

b. naționalitate; 

c. vârsta; 

d. domiciliu; 

e. sex; 

f. religie; 

g. apartenență politică; 

Art. 3. Titlul se acordă după caz: 

a)  în timpul vieții celui în cauză; 

b)  post-mortem; 

Art. 4. Titlul are următoarele caracteristici: 

a)  este personal; 

b)  este netransmisibil; 

c)  este un drept al titularului; 

d)  are valabilitate nedeterminată; 

 

 

 



 

CAPITOLUL II CATEGORII DE PERSONALITĂȚI  ÎNDREPTĂȚITE LA 
PRIMIREA TITLULUI “CETĂȚEAN AL MUNICIPIULUI GALAȚI” 

Art. 5. Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare al 
Municipiului Galați, categoriile de personalități care se găsesc în una din situațiile următoare: 

a. personalități cu recunoaștere națională sau universală care și-au adus contribuții la 
dezvoltarea municipiului Galați și a imaginii acestuia; 

b. personalități care,  prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele 
municipiului Galați în țară și străinătate; 

c. persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit 
de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în municipiul 
Galați; 

d. persoane  care,  prin  acțiunile  lor  dezinteresate  (donații,  acțiuni  umanitare  etc.),  
au  produs  o imbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor municipiului 
Galați ; 

e. unor foști deținuți politici, sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au 
contribuit la imaginea pozitivă a municipiului Galați în lume; 

f. unor sportivi gălățeni, care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive 
internaționale; 

g. alte categorii de personalități temeinic justificate. 

 

CAPITOLULIII  INCOMPATIBILITĂȚI 

Art. 6. Nu pot obține titlul sau pot pierde titlul persoanele care se gasesc în una din 
următoarele situații: 

a. condamnate  prin  hotărâre  judecatorescă  definitivă,  pentru  infracțiuni contra  
statului,  crime împotriva umanității, fapte penale ; 

b. care  au  dosare  pe  rol,  în  cauze  care  ar  leza  imaginea  titlului,  propunerea  se  va  
face  după clarificarea situației juridice. 

 

CAPITOLUL IV PROCEDURA ACORDĂRII, ÎNMÂNĂRII ȘI ÎNREGISTRĂRII 
TITLULUI 

Art. 7. Procedura dezbaterii candidaturilor este următoarea: 

Documentele cu propuneri se înregistrează la Registratura Generală a Primăriei municipiului 
Galați sau în format electronic – în atenția compartimentului de specialitate; 

1. Documentele vor cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri: 

a. Declarație de acceptare a titlului de “Cetățean de Onoare al municipiului Galați” a 
persoanei în cauză, semnată și datată; 



 

b. Copia actului de identitate/Copie a actului de deces al celui propus;  

c. Curriculum Vitae; 

d. Recomandări de la persoane juridice/instituții și/sau trei recomandări de la persoane 
fizice din domeniul de activitate al candidatului pentru titlul de “Cetățean de onoare al 
municipiului Galați”; 

2. Compartimentul de specialitate întocmește raportul de specialitate și proiectul de 
hotărâre și le înaintează primarului, pentru a fi aprobate și Comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local Galați – Comisia nr. 4 Comisia pentru activități științifice, 
învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement pentru a 
fi discutate și pentru eliberarea avizului. 

3. Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local Galați, în ședința ordinară sau 
extraordinară; 

4. Acordarea titlului se va face în plenul Consiliului Local Galați sau la un eveniment 
organizat de Primăria Municipiului Galați;  

5. Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în același an calendaristic; 

Art. 8. Metodologia înmânării titlului este următoarea: 

1. Decernarea titlului se face de către Primarul municipiului Galați sau de o persoană 
desemnată de acesta; 

2. Primarul municipiului Galați înmânează, într-un cadru festiv, diploma de “Cetățean de 
onoare al municipiului Galați”, un buchet de flori și plachetă realizată în acest scop, 
persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 

3. Pot lua cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele 
laureatului; 

4. Cuvântul persoanei laureate sau al reprezentantului acesteia; 

5. Laureatul va fi invitat să scrie câteva rânduri în Cartea de Onoare a Municipiului 
Galați – realizată ca urmare a acestui regulament; 

Art. 9. Diploma este înscrisă de către compartimentul de specialitate în Registrul cu Evidența 
Cetățenilor de onoare ai municipiului Galați – format electronic. 

 

CAPITOLUL V DREPTURI DOBÂNDITE DE DEȚINĂTORII   TITLULUI 

Art. 10.  Deținătorii titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a. dreptul de a lua cuvăntul la ședințele Consiliului Local Galați, la dezbaterea 
materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b. dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului 
Local Galați, sau în care acesta este co-organizator; 



 

c. dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de 
instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local Galați, cu condiția de a anunța din 
timp evenimentul la care dorește să participe; 

d. dreptul de a beneficia de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, în baza unei 
legitimații de călătorie; 

Art. 11. Drepturile prevăzute la art 10 încetează în următoarele situați: 

a. decesul titularului; 

b. retragerea titlului. 

 

CAPITOLUL  VI  RETRAGEREA TITLULUI 

Art. 12. Titlul se retrage în următoarele situații: 

a. atunci când, ulterior decernării, apar incompatibilitățile prevăzute la art. 6; 

b. atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură 
municipiului Galați, locuitorilor săi sau țării; 

Art. 13. Retragerea titlului se face de către Consiliul Local Galați, după următoarea 
metodologie: 

a. este sesizat Consiliul Local Galați de către persoanele menționate la art. 1; 

b. dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului Local; 

c. retragerea titlului se va face prin hotărâre a Consiliului Local; 

d. la sedința Consiliului Local, va fi invitat deținătorul titlului, iar dacă va fi prezent, i se 
va acorda cuvântul, la solicitarea sa; 

e. în caz de neparticipare, hotărârea urmează a i se comunica în termen de 15 zile. 

 

CAPITOLUL VII  ÎNDATORIRI  ALE CETĂȚENILOR DE ONOARE  

Art. 14. Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea municipiului Galați; 

 

CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE 

Art. 15. Informațiile publice referitoare la Cetățenii de Onoare vor fi publicate și în format 
electronic pe site-ul Primăriei municipiului Galați, la rubrica special deschisă ca urmare a 
acestui regulament. 

 

Prezentul regulament se va aplica începând cu anul 2017. 
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