
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 	,/,.! 4g. 	ozoţ 

Privind: conferirea post — mortem a titlului de „CETĂTEAN DE ONOARE" al 
Municipiului Tecuci, domnului Dan Mateescu  

Lucian Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, jud ţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului:  1&6 	42€_QP,  • 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţdordinara in data de 	 

Având in vedere : 
- Referat de aprobare al iniţiatorului, inregistrat sub nr. 42567/11.08.2021 ; 
- Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Comunicare, inregistrat sub nr. 42568/11.08.2021; 
- H.C.L. nr.52/23.04.2021, privind Modificarea Regulamentului de acordare a titlului de 

„CETAŢEAN DE ONOARE" al Municipiului Tecuci, astfel cum a fost aprobat prin H.C.L. nr. 
107/11.08.2006, cu modificările i completările ulterioare; 
- rapoartele de avizare al comisiei de specialitate nr.3 si 5; 

In baza prevederilor : 
- art.129, alin.13, art. 139, alin.1, alin. 6 art. 196, alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

HOTĂRĂSTE 

Art. 1 Se conferă, post-mortem, titlul de „Cetăţean de Onoare" al Municipiului Tecuci„ 
domnului Dan Mateescu. 
Art.2 Prezenta hotărâre, va fi dusă la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci 
Art.3 Prezenta hotărâre, va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului UAT, mun. 

Tecuci. 

	

INIŢIATOR PROIECT 	 AVIZAT, 
PRIMARUL MUNICIPIULUI TECUCI 	SECRETAR GENERAL 

	

Lucian Grigore_COSTIN 	 U.A.T. Municipiul Tecuci 
George Lucian BORŞAy 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 42567/11.08.2021 

Privind: conferirea post — mortem a titlului de „CETĂTEAN DE ONOARE" al 
Municipiului Tecuci, domnului Dan Mateescu  

Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Tecuci reprezintă cea mai Inaltă formă 
de recunoaştere a meritelor unei personalităţi ce a contribuit la dezvoltarea i promovarea 
comunităţii tecucene. 

Propunem includerea (post-mortem) a sculptorului Dan Mateescu in galeria 
Cetăţenilor de Onoare ai Municipiului Tecuci In semn de apreciere şi pentru a readuce 1n 
prim-plan modelul de viaţă, pe care această personalitate marcantă a comunităţii noastre, 1-a 
reprezentat. Este de datoria noastră să oferim exemple de urmat tinerilor şi acest exemplu, 
consider că este cel mai indicat pentru aceste vremuri de restrişte. 

Sculptorul Dan Mateescu a fost o personalitate de nivel naţional i a reuşit să 
infrumuseţeze municipiul nostru şi să ne lase capodoperele sale, realizate cu măiestrie, printre 
care amintim cateva lucrări de patrimoniu, cum ar fi cele 10 busturi amplasate pe Aleea 
Personalităţilor din parcul „Alexandru Ioan Cuza", sculpturi amplasate in unele unităţi 
şcolare, lucrări in lemn, s.a. 

Având in vedere aceste aspecte, considerăm că este oportună promovarea unui 
proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE 
AL MUNICIPIULUI TECUCI, domnului Dan Mateescu. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TECUCI 
LUCIAN GRIGORE COSTIN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL COMUNICARE 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 42568/11.08.2021 

Privind: conferirea post — mortem a titlului de „CETĂTEAN DE ONOARE" al 
Municipiului Tecuci, domnului Dan Mateescu  

Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Tecuci reprezintă cea mai Inaltă formă 
de recunoaştere a meritelor unei personalităţi ce a contribuit la dezvoltarea şi promovarea 
comunităţii tecucene, astfel persoanele propuse pentru a primi această distincţie trebuie să 
indeplinească toate standardele de integritate şi moralitate pentru a fi un reper pentru 
comunitatea locală. 

Considerăm că Intreaga activitate a sculptorului Dan Mateescu reprezintă un punct 
de reper atât pentru ştiinţa artelor plastice locală cât şi pentru comunitatea locală. 

De asemenea, prin realizarea unui număr impresionant de opere şi amplasarea lor 
atât i'n municipiul Tecuci cât şi in alte oraşe, inclusiv in Republica Moldova, sculptorul 
Dan Mateescu a reuşit să contribuie la creşterea prestigiului Municipiului Tecuci şi 
promovarea artelor plastice. 

Conform O.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Local poate conferi persoanelor fizice române sau 
străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau 
municipiului, 1n baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi 
condiţiile retragerii titlului conferit. 

Având in vedere aceste prevederi legale, considerăm că proiectul de hotărâre 
indeplineşte condiţiile de oportunitate şi legalitate, fapt pentru care supunem spre 
dezbatere şi aprobarea Consiliului Local, proiectul in forma propusă. 

SEF SERVICIUL COMUNICARE 
CĂTĂLINA FLORk(NTINA CODĂU 


