
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREA 

Nr 	din 	C20/P  

Privind: acordarea titlului de „CETĂTEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TECUCI"  
domnului comandor (in rezerv ă) CHIS GHEORGHE DOREL  

Iniţiator : Constantin Bulhac - consilier local, municipiul Tecuci; 
Nurnăr de inregistrait şi data depunerii proiectului: 77676/20.09.2018 ; 
Conşijiul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, Intrunit în şedinţă  ordinară in data 

de / 
Având in vedere : 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, Inregistrat ă  sub nr. 77677/20.09.2018; 
- raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Comunicare - Registratur ă, inregistrat sub 
Nr.77678/20.09.2018 ; 5-  
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr 

In baza prevederilor : 
- H.C.L. nr. 107/1-1.08.2006, privind aprobarea Regulamen -tului pentru conferirea titlului de 

„Cetăţean de Onoare al municipiului Tecuci", cu modific ările i completările ulterioare; 
H.C.L. nr. 21/30.01.2018, privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ţionare a 
Consiliului Local al Municipiului Tecuci 
Art. 36, alin.8 din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală, republicată  1n 2007, cu 
modificările i completările ulterioare; 

- art. 45, alin.1 alin.5, din Legea 215/2001, privind administra ţia publică  locală  republicată, cu 
modificările i completările ulterioare 

HOT Ă R ĂŞ TE 

Art.1 Se acordă  titlul de „Cetăţean de Onoare al municipiului Tecuci", domnului comandor (în  
rezervă) CHIŞ  GHEORGHE DOREL. 
Art.2 Prezenta hot ărâre, va fi dusă  la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci 
Art.3 Prezenta hotărare, va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT, mun. Tecuci. 

PRF "PRIV2[-W) IMSEDINŢĂ 	 SECRETAR 
U.A.T. Municipiul Tecuci 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr. 	/ 420- 69, 02,04P 

Privind: acordarea titlului de „CETĂTEAN DE ONOARE AL MUNICII 

Titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TECUCI" se acord ă  in semn de 
recunoaştere onorific ă  a persoanelor care au excelat pe plan cultural, artistic, literar i social, prin a 
căror activitate au făcut cunoscut numele municipiului nostru i care au avut o contribu ţie importantă  
in promovarea i cre şterea prestigiului municipiului Tecuci pe plan naţional i internaţional, de aceea 
consider că  acordarea acestei distinc ţii domnului c-dor (rez.) Chi ş  Gheorghe Dorel în anul 
Centenarului Marii Unirii este o recunoa ştere a meritelor i eforturilor sus ţinute pe care dl. c-dor le-a 
desfăşurat necontenit pentru dezvoltarea cultural ă  a municipiului nostru. 

Domnul Chi ş  Gheorghe Dorel, s-a născut lin data de 11.08.1950,1n Oradea, jud. Bihor. 
A absolvit Şcoala Militară  de ofiţeri aviaţie "Aurel Vlaicu" in anul 1974 şi de asemenea 

Academia de inalte studii militare in anul 1988. 
incepând cu anul 1988 unde a fost comandat la UM 01879 din municipiul Tecuci i a avut o 

carieră  impresionantă  de peste 40 de ani: din care 22 de ani ocupând func ţii de comandă  militară, 24 
ani instructor de zbor elicoptere, 22 ani pilot CL. I de lupt ă  i având peste 5.500 de ore de zbor pe 
diferite tipuri de aeronave in cadrul For ţelor Aeriene Române. 

După  trecerea in rezervă  in anul 2004 a Infiinţat filiala Tecuci a "Asociaţiei Române pentru 
Propaganda i Istoria Aeronauticii" —ocupând func ţia de preşedinte. 

De asemenea 1n perioada 2011-2013 a construia un monument Inchinat aviatorilor tecuceni,iar 
1n perioada 2012-2016 să  fondeze Muzeul Aeronauticii Moldovei 1n Tecuci, reu şind să  adauge 
printre exponate, carnete de zbor originale, ordine, medalii, machetele unor avioane i elicoptere, un 
costum pentru zborul cu avioanele supersonice MIG21 i MIG 23, un registru istoric al aeronauticii 
Moldovei cu tot ce a insemnat avia ţie la Tecuci, a reuşit să  asigure prezen ţa unui elicopter IAR 316B 
ALOUETTE III i a unui avion IAR 93 VULTURUL 1n vederea expunerii ş  multe altele, reuşind să  
adauge numele municipiului nostru in istoriografia avia ţiei. 

Totodată, datorită  demersurile Intreprinse, reu şeşte să  fondeze la Tecuci, Festivalul Aeronautic 
„Smaranda Brăescu"- festival cu caracter anual, unde echipaje de zbor de la principalele baze aeriene 
române, execută  acrobaţii aeriene, salturi cu para şuta şi multe altele. 

De asemenea, a scris cartea „Aviatori de pretutindeni", o bro şură  „Tecuci — Leagănul Aviaţiei 
Române" şi este coautor la scrierea c ărţii „Şcoala aripilor române şti de la Tecuci, In umbra sec. XX". 

A primit următoarele distinc ţii : 
1. „Premiul de Excelen ţă" — Direcţia Culturală  Galaţi i Prefectura Gala ţi 
2. „Emblema de Onoare a For ţelor Aeriene Române" 
3. „Emblema de Onoare a Statului Major General al Armatei Române" 
4. „Emblema de Merit — Rezerva Annatei Române" 
5. „Placheta — Centenarul Primei Şcoli militare de pilotaj din România" . 
Având in vedere aceste aspecte consider c ă  este necesară  adoptarea acestui proiect de hot ărâre 

privind acordarea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TECUCI domnului 
CHIŞ  GHEORGHE DOREL, in forma propusă . 

CONSILIER LOCAL, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECŢIA GENERALĂ  ECONOMICĂ , INVESTIŢIL ACHIZIŢH PUBLICE 

SERVICIUL COMUNICARE REGISTRATURĂ  
RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 77678/20.09.2018 

Privind: acordarea titlului de „CETĂ  TEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TECUCI"  
domnului comandor (in rezerv ă) CHIS GHEORGHE DOREL  

in conformitate cu Regulamentul de acordare a titlului de „CETĂTEAN DE ONOARE AL 
MUNICIPIULUI TECUCI" , aprobat prin H.C.L. nr.107/11.08.2006, cu modific ările i completările 
ulterioare, titlul se acord ă  In semn de recunoaştere onorifică  a persoanelor care au excelat pe plan 
cultural, artistic, literar i social, prin a c ăror activitate au făcut cunoscut numele municipiului nostru 

care au avut o contribu ţie importantă  In promovarea i cre şterea prestigiului municipiului Tecuci 
pe plan naţional şi internaţional. 

Propunerea de acordarea a titlului de „CETĂTEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
TECUCI", domnului comandor (in rezerv ă) Dorel Gheorghe Chi ş , corespunde criteriilor 
regulamentului şi considerăm că  va aduce un plus de valoare comunit ăţii locale. 

Sumele necesare acestei activit ăţi nu implică  o suplimentare de fonduri din bugetul local, ci vor 
fi suportate din bugetul aprobat ini ţial ş  vor fi finanţate de la capitolul bugetar 67.02. "Cultur ă , 
recreere, religie", 1n limi -ta creditelor bugetare existente in anul 2018. 

Având în vedere aceste prevederi legale şi caracterul de interes public al manifest ării 
menţionate, considerăm că  proiectul de hotărâre indeplineşte condiţiile de oportunitate i legalitate, 
fapt pentru care supunem spre dezbatere i aprobarea Consiliului Local, proiectul in forma propus ă . 

SEF SERVICIUL COMUNICARE REGISTRATURĂ  

intocmit, 
Referent 111 Superior 


