
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOTARAREA 

Nr 	din  023. /2.09 
Privind: conferirea post — mortem a titlului de „cetatean de onoare" al Municipiului 

Tecuci, domnului sublt. (p.m.) TOBOS SILVICA, Erou al Revolutiei.  

Primarul municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Numar de inregistrare §i data depunerii proiectului:72388 /16.12.2019; 	A A iksoti 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in §edintek-kihmuk in data de 12, 12_W17 

Avand in vedere : 
- Referat de aprobare al initiatorului, inregistrata sub nr. 72389 /16.12.2019; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Comunicare, inregistrat sub nr. 72390/16.12.2019; 
- adresa de inaintare nr. 934/11.12.2019 a Propunerii Muzeului de Istorie „Teodor Cincu"Tecuci, 

inregistrata la U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr 71897 /12.12.2019 ; 
- rapoartele de avizare al comisiei de specialitate nr. 5; 

In baza prevederilor : 
- art.129, alin.13, art. 139, alin.1, art. 196, alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

HOTARASTE 

Art. 1 Se confera post-mortem titlul de „Cetatean de Onoare" al Municipiului Tecuci„ don inul 
sublt. (p.m.) TOBOS SILVICA, Erou al Revolutiei. 
Art.2 Prezenta hotarare, va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci 
Art.3 Prezenta hotarare, va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului UAT, inun. 

Tecuci. 

PRESEDINTMalkiNTA 

ION44:4-01TIT 

CONTRASEMNEAZA 
DE LEGALITATE 

SECRETAR GENERAL 
U.A.T. Municipiul Tecuci 

jr. VALERICA FftiEACHE 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 72389 / 12.12.2019 

Privind: conferirea post — mortem a titlului de „cetatean de onoare" al Municipiului 
Tecuci, domnului sublt. (p.m.) TOBOS SILVICA, Erou al Revolutiei.  

Romania a fost singura tara din estul Europei care a trecut la democratie printr-o revolutie 
violenta si in care conducatorii comunisti au fost executati. Inainte de revolutia romana, toate 
celelalte state est-europene trecusera intr-un mod pasnic la democratie. 
Protestele, luptele de strada Si demonstratiile din luna decembrie a anului 1989 au dus intr-un 
final la sfarsirea regimului comunist. 

Domnul Tobo Silvicã, s-a nascut in data de 08.04.1969 in orasul nostru, find fiul lui 
Ilarian i Sandica, cu ultimul domiciliu pe str. Plugului nr.54 (42). Domnul TobosSilvicä in tuna 
decembrie 1989 satisfacea stagiul tnilitar in 13ucuresti, viata fiindu-i currnata in data de 
22.12.1989 in apropierea Ministerului Apardrii Nationale. Avea doar 20 de ani , dar nu a ezitat 
sä-si facd datoria de soldat, respectand juramantul de a-si apara tara i poporul. 

Prin Ordinul nr.1/14.01.1990 al Ministrului Apardrii Nationale, domnul Tobos Silvicd a 
fost avansat post mortem in gradul de sublocotenent, statul recunoscandu-i astfel curajul si 
puterea de sacrificiu de care a dat dovadd. 

Pentru democratia de care ne bucurdm asfazi, once cetatean al Municipiului Tecuci trebuie 
sa fie recunoscator domnului Tobos Silvia', care nu a ezitat sä se sacrifice pentru poporul roman. 

Ca un gest de recunostinta fata de sacrificiul suprem al domnului Tobos Silvia 
autoritatile administratiei publice locale, in baza competentelor legale, poate acorda post-mortem 
titlul de cetatean de onoare al Municipiului Tecuci, eroului martir — Tobos 

Avand m vedere aceste aspecte considerdm cä este oportund promovarea unui proiect de 
hotdrare privind conferirea post-mortem a titlului de cetdtean de onoare al Municipiului Tecuci, 
eroului — martir Tobos Silvia 

PRIMAR 

ing. Catalin Constantin HURDUBAE 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL COMUNICARE 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 72390 /16.12.2019 

Privind: conferirea post — mortem a titlului de „cetatean de onoare" al Municipiului 
Tecuci, domnului sublt. (p.m.) TOBOS SILVICA, Erou al Revolutiei.  

Domnul Tobo§ Silvica, s-a nascut in data de 08.04.1969 in ora§ul nostru, find flu! lui 
Ilarian si Sandica, cu ultimul domiciliu pe str. Plugului nr.54 (42). Domnul Tobos Silvica Iii luna 
decembrie 1989 satisfacea stagiul militar in Bucure§ti, viata fiindu-i curmata in data de 
22.12.1989 in apropierea Ministerului Apararii Nationale. Avea doar 20 de ani , dar nu a ezitat 
sä-si faca datoria de soldat, respectand juramantul de a-si apara tara si poporul. 

Potrivit prevederilor Regulamentului de acordarea titlului de cetatean de onoare al 
Municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr.107/11.08.2006 §i completat prin 
HCL nr. 39/16.03.2011, procedura de aprobare a proiectelor de hotarare privind acordarea titlului 
de cetatean de onoare al Municipiului Tecuci este cea a votului secret. 

Potrivit prevederilor art.129, alin.13 din O.U.G. nr.27/2019 privind Codul Administ rativ, 
consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de 
cetatean de onoare al comunei, ora§ului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin 
acest regulament se stabilesc §i conditiile retragerii titlului conferit. 

Avand in vedere aceste prevederi legale, consideram Ca proiectul de hotarare indepline§te 
conditiile de oportunitate §i legalitate, fapt pentru care supunem spre dezbatere si aprobarea 
Consiliului Local, proiectul in forma propusa. 

SEF SERVICIUL COMUNICARE 
CATALINA FLORENTINA CODAU 

intocmit, 
Compartiment Evenimente Publice l Referent I I Asistent 

BogdaiZOTA 


