
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 
DIN 16.04.2018 

Privind: acordarea titlului de ,,cet ăţean de onoare al municipiului Tecuci, domnuiui 

EmiI Coseru - Profesor universitar doctor al Universit ăţii de Arte George Enescu Iai, 

Societar al Teatrului Na ţional Iai 

Ini ţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Primarui Municipiului Tecuci, jud. Gala ţ i 

Număr de înregistrare si data depunerii proiectului : 42308 / 12.04.2018 

Consiliui Local al Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi, întrunit în sedintâ extraordinar ă  în data 

de 16.04.2018 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a in ţiatorului, înregistrată  sub nr.42309 / 12.04.2018 

- Raportul de specialitate îritocmit de Serviciul de Comunicare-Registratur ă , 

înregistrat sub nr. 423 1 OR 2.04.20 1 8 

- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr. 3 si nr.5 

În baza prevederilor: 

- Regulamentului pentru conferirea titlului de ,,Cet ăţean de onoare al municipiului 

Tecuci aprobat prin HCL nr. 107/1 1.08.2006, cu modific ările si completările 

ulterioare; 

- art.36, alin. 8 din legea 215/2001, privind administra ţia publică  locală, republicată  

în 2007, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 45, alin. 1, alin. 5 si art. 115, lit.b din Legea 215/2001 privind administra ţia 

publică  locală, republicată  în 2007, cu modificările si completările ulterioare; 



]IOTĂRÂTE: 

Art.1 : Se acord ă  titlul de ,,cetăţean de onoare al municipiului Tecuci, domnului 

Emil Coeru - Profesor universitar doctor al Universităţii de Arte George Enescu Iai, 

Societar al Teatrului Na ţional Iai 

Art.2 : Prezenta hot ărâre va fi dus ă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci, Cătălin Constantin HURDUBAE. 

Art.3 : Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
	

f SECRETAR 

Bogdan Buliga 
	

jr. V,tache 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr. 42309 Din 12.04.2018 

Privind: acordarea titlului de ,,cet ăţean de onoare aI municipiului Tecuci, domnuiui EmiI 

Coeru - Profesor universitar doctor al Universit ăţii de Arte George Enescu Iai, 

Societar al Teatrului Naţional Iai 

În fiecare an, în municipiul Tecuci, de ziva patronului spiritual al orau1ui, Sfântul 

Gheorghe, au loc manifestări culturale si religioase. 

Administraţia municipiului Tecuci consider ă  drept un demers justificat recunoaterea 

valorii intelectuale şi morale a unor personalit ăţi remarcabile, n ăscute în arealul tecucean. 

Domnul Emil Coeru, Profesor universitar doctor al Universit ăţ ii de Arte ,,George Enescu 

din Iai, Societar al Teatrului Na ţional Iai, s-a născut la Tecuci, judeţul Galaţi, la 23 noiembrie 

1947. 

A fost elev aI Şcolii Gimnaziale nr.7 ,,Nicolae B ălcescu. 

A absolvit Iiceul la Gala ţ i si apoi, în 1969,   Institutul de Artă  Teatrală  ş i Cinematografîc ă  la 

clasa prof. Moni Ghelerter - Zoe Anghel Stanca, sus ţinând examenul de licenţă  cu rolul Don 

Quijote din piesa cu acela şi titlu de Yves Jamiaque. 

Rol de debut: Treplev din Pescăru şul de A. P. Cehov, regia: C ătălina Buzoianu - 1969 

A interpretat peste 300 de roluri în teatru, întruchipând personaje din dramaturgia român ă  si 
străină . 

Între 1973 —1977 joacă  în cinci filme artistice de lung metraj ş i are colaborări la Teatru TV. 

Între 1982 ş i 1984 este profesor ş i regizor la Gubbio, Italia. 

În 1990 a reînfiinţat şcoala ieşeană  de teatru în cadrul Universit ăţii de Arte ,,George Enescu 

Iaş i, unde în prezent este conferen ţiar universitar doctor. Împreun ă  cu studenţii a 3 promoţii, a 

realizat 1.5 spectacole. : 

În perioada 1990-1993 este director adjunct al Teatrului Na ţional Iaş i. 

A luat numeroase premii la Festivaluri studen ţeşti, dintre care: 

Premiul, oraşului Torino, Italia  



Prerniul Radio Ia ş i 

Premiul pentru cel mai bun spectacol - Festivalul Primul rol, Ia şi - 1998 

Premiul de interpretare feminin ă  - Festivalul Primul rol, Ia ş i - 1999 

Premiul de interpretare masculin ă  - Festivalul Primul rol, Ia ş i - 2000 

Premiul special al juriului - Festivalul Na ţional Studen ţesc, Bucureşti - 1999 

Preinii personale: 

Premiul de interpretare masculin ă  la Festivalul de teatru scurt, Oradea - 1987 

A fost decorat cu Ordinul Naţional pentru Merit, în gradul de Cavaler, de Pre şedinţia 

României - 2002 

A ob ţinut numeroase premii la festivaluri, atât în perioada studen ţiei cât si mai apoi ca 

actor 

A efectuat tumee în Germania, Italia, Grecia, Rusia, Polonia, Ucraina, Coreea de Sud. 

Este unul dintre cei mai iubi ţ i si populari actori ai Teatrului Na ţional din Iai 

Având în vedere aceste considerente, consider ăm că  este oportun ă, promovarea spre 

dezbatere si aprobare, a unui proiect de hot ărâre privind acordarea titlului de ,,cet ăţean de 

onoare al municipiului Tecuci, domnului Emil Coeru - Profesor universitar doctor al 

Universităţii de Arte ,,George Enescu Iai, Societar al Teatrului Na ţ ional Iai. 

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 42310 Din 12.04.2018 

Privind: acordarea titlului de ,,cet ăţean de onoare aI municipiului Tecuci, domnului Emil 

Coeru - Profesor universitar doctor aI Universit ăţii de Arte George EnescuIai, Societar 

aI Teatrului Na ţional Iai. 

În baza prevederilor: 

- Regulamentului pentru conferirea titlului de ,,Cet ăţean de onoare al municipiului 

Tecuci aprobatprin HCL nr. 107/11.08.2006; 

- art.36, alin. 8 din legea 215/2001, privind administra ţia publică  locală, republicată  

în 2007, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 45, alin. 1, alin. 5 si art. 115, lit.b din Legea 215/2001 privind administra ţia 

publică  locală, republicată  în 2007, cu modificările si completările ulterioare; 

s-a întocmit prezentul Raport de specialitate 

Actorul EmiI Coeru - profesor universitar doctor al Universit ăţii de Arte ,,George Enescu, 

societar al Teatrului Na ţional Iai, s-a născut la Tecuci, jude ţul Galaţi, la 23 noiembrie 1947. 

A fost elev al Şcolii Gimnaziale nr.7 ,,Nicolae B ălcescu. 

A absolvit liceul la Galaţ i si apoi, în 1969,   Institutul de Artă  Teatrală  ş i Cinematografică  la 

clasa prof. Moni Ghelerter - Zoe Anghel Stanca, sus ţinând examenul de licenţă  cu rolul Don 

Quijote din piesa cu acela şi titlu de Yves Jamiaque. 

Rol de debut: Treplev din Pescăruu1 de A. P. Cehov, regia: C ătălina Buzoianu - 1969 

A interpretat peste 300 de roluri în teatru, întruchipând personaje din dramaturgia român ă  ş  

străină  sub regia unor regizori precum C ătălina Buzoianu, Dan Nasta, Mihai M ăniuţiu, Dan 

Alexandrescu, Anca Ovanez-Dorosenco, C ălin Florian,:Nicoleta Toia, Dragos Galgo ţiu, Cristian 

Hadji-Culea, Mihai Lungianu, Tudor Florian, Leti ţia Popa, Irina Popescu-Boieru, Nicolae 

Scarlat,Alexander Hausvater, Sorana Coroam ă  Stanca, Valeriu Moisescu, Beatrice Rancea, Dan 

Stoica, Sorin Mirea, Mircea Marosin, Virgil T ănase, Eugen Todoran si lista poate continua. 



Între 1973 —1977joac ă  în cinci fjlme artistice de lung metraj ş i are colaborări la Teatru TV. 

Între 1982 ş i 1984 este profesor ş i regizor la Gubbio, Italia. 

În 1990 a reînfiin ţat şcoala ieşeană  de teatru în cadrul Universit ăţii de Arte ,,George Enescu 

Iaş i, unde în prezent este conferen ţiar universitar doctor. Împreun ă  cu studen ţ ii a 3 promoţ ii, a 

realizat 15 spectacole. 

În perioada 1990-1993 este director adjunct aI Teatrului Na ţional Iaş i. 

A luat numeroase premii Ia Festivaluri studen ţeşti, dintre care: 

Premiul oraşului Torino, Italia 

Premiul Radio Iaş i 

Premiul pentru cel mai bun spectacol - Festivalul Primul rol, Ia ş i - 1998 

Premiul de interpretare feminin ă  - Festivalul Primul rol, Ia ş i - 1999 

Premiul de interpretare masculin ă  - Festivalul Primul rol, Ia ş i - 2000 

Premiul special aljuriului - Festivalul Na ţional Studen ţesc, Bucure şti - 1999 

Premii personale: 

Premiul de interpretare masculin ă  la Festivalul de teatru scurt, Oradea - 1987 

Decorat cu Ordinul Naţional pentru Merit în gradul de Cavaler de Pre şedinţia României - 2002 

A efectuat turnee în Germania, Italia, Grecia, Rusia, Polonia, Ucraina, Coreea de Sud. 

Având în vedere cele expuse, consider ăm ca proiectul de hotărâre îndepline şte condi ţiile de 

oportunitate si legalitate, fapt pentru care, supunem spre dezbatere si aprobare, Consiliului local, 

proiectul în forma propus ă . 

ef Serviciu Comunicare Registratur ă  

Cătălina Florentina CODĂU 

g ţ  


