ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ....27..
din ..19 01..2021

pentru aprobarea Regulamentului de acordare a distincției “Premiul Municipiului
Galați”
Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț Florin Pucheanu
Consiliul

local

al

municipiului

Galaţi,

întrunit

în

şedinţă

ordinară/extraordinară/de îndată în data de ………………………..2021;
Având în vedere Referatul de aprobare nr................./................2021, a
iniţiatorului- Primarului Municipiului Galaţi - Ionuț Florin Pucheanu;
Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. ..................../......................
2020, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor, Direcției Financiar
Contabilitate și Serviciului Juridic și Legalitate;
Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și
libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;
Având în vedere avizul Comisiei de buget finante, administrarea domeniului
public si privat al municipiului;
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. 129 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de acordare a distincției "Premiul
Municipiului Galați", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 52/23 02
2017 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a distincției “Premiul
Municipiului Galați”, își încetează aplicabilitatea.
Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la
îndeplinirea a acestor hotărâri.
Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și
publicitatea prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Secretar General,

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
Nr. _________ din __________ 2021

Încă din anul 1994, Consiliul Local Galați acordă distincția “Premiul Municipiului
Galați” cetățenilor care prin activitatea lor în plan economic, medical, social,
învățământ, cultural, religios, politic, jurnalistic, au făcut ca numele Municipiului Galați
să fie cunoscut atât la nivel național cât și internațional, în baza Hotărârii Consiliului
Local nr. 105/1994.
Promovarea și susținerea performanței în diverse domenii ale vieții sociale
reprezintă un obiectiv prioritar al municipalității.
Având în vedere diversitatea domeniilor de activitate în care se pot realiza
performanțe, este necesară elaborarea unui nou Regulament de acordarea a distincției
“Premiul Municipiului Galați” care să prevadă, în mod explicit, categoriile de persoane
îndreptățite la primirea acestei distincții, incompatibilitățile, precum și procedura
acordării, înmânării și înregistrării distincției.
Având în vedere cele menționate, propun spre aprobare Regulamentul de
acordarea a distincției “Premiul Municipiului Galați” .

PRIMAR,
IONUȚ FLORIN PUCHEANU

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
PRIMĂRIA GALAŢI

RAPORT DE SPECIALITATE
Nr.
din
2021

În semn de recunoștință și apreciere a meritelor persoanelor fizice sau juridice,
ce s-au distins în concursuri naționale și internaționale în domeniul strict de
activitate, persoanelor fizice cu o bogată activitate în anumite domenii de interes
local, figuri reprezentative atât pe plan local cât și pe plan național sau regional,
persoane fizice din țară sau străinătate ce prin activitatea lor în plan spiritual au adus
o contribuție deosebită pentru răspândirea sau aprofundarea cunoașterii religiei
creștin-ortodoxe, sau după caz, pentru răspândirea tuturor cultelor religioase din țara
noastră; instituții de învățământ, cultură, artă, de sport și agenți economici care prin
activitatea lor s-au distins pe plan regional și internațional prin introducerea unor noi
elemente în domeniul exclusiv de activitate al lor, personalități și instituții, agenți
economici creatori ai premiselor pentru stabilirea unor bune relații de cooperare și
conducere în domeniile administrative, culturale și spirituale între municipiul Galați și
alte orașe din străinătate, Consiliul Local Galați poate acorda distincția “Premiul
Municipiului Galați”.
Încă din anul 1994, Consiliul Local Galați acordă distincția “Premiul Municipiului
Galați” cetățenilor care prin activitatea lor în plan economic, medical, social,
învățământ, cultural, religios, politic, jurnalistic, au făcut ca numele Municipiului
Galați să fie cunoscut atât la nivel național cât și internațional, în baza Hotărârii
Consiliului Local nr. 105/1994.
Având în vedere diversitatea domeniilor de activitate în care se pot realiza
performanțe, este necesară elaborarea unui nou Regulament de acordare a distincției
“Premiul Municipiului Galați” care să prevadă, în mod explicit, categorii de persoane
îndreptățite la primirea acestei distincții, incompatibilitățile, precum și procedura
acordării, înmânării și înregistrării distincției.
Acest nou regulament urmărește clarificarea procedurii de acordare, înmânare
și înregistrare a distincției “Premiul Municipiului Galați”, precum și a documentației
necesare pentru acordarea acestei distincții.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui nou Regulament de Acordare a
distincției “Premiul Municipiului Galați”, întruneşte condiţiile legale pentru a fi supus
dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local Galaţi, în condițiile legii.
Având în vedere cele menționate, propun spre aprobare prezentul Regulament
de Acordarea a distincției “Premiul Municipiului Galați” care se va aplica începând cu
anul 2021.
Temei legal:
● Art.129 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
● Art.139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
.

Director Executiv,
Direcția Relații Publice,
Managementul Documentelor,
Cristi Marian OCHIU

Director Executiv,
Direcția Financiar Contabilitate
Rodica CÂMPEANU

Șef Serviciu,
Serviciul Juridic de Legalitate
Nicolae COSTACHE

Șef Serviciu,
Învățământ, Cultură, Turism,
Sport, Culte, Sănătate și Evenimente
Anca REVES

REGULAMENT DE ACORDARE A
DISTINCȚIEI “PREMIUL MUNICIPIULUI GALAȚI”

CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI
Art. 1. Distincția se acordă, după caz, din inițiativa:
a. primarului;
b. consilierilor locali;
c. persoanelor juridice sau fizice care desfășoară activitate în domeniul/domeniile în care
s-a afirmat cel propus.
Art. 2. Acordarea distincției nu este condiționată de:
a. cetățenie;
b. naționalitate;
c. vârsta;
d. domiciliu;
e. sex;
f. religie;
g. apartenență politică.
CAPITOLUL II. CATEGORII DE PERSOANE ÎNDREPTĂȚITE LA PRIMIREA
DISTINCȚIEI PREMIUL MUNICIPIULUI GALAȚI
Art. 3. Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea distincției de Premiul Municipiului
Galați, categoriile de persoane care se găsesc în una din situațiile următoare:
a. persoane fizice ce s-au distins în concursuri naționale și internaționale în domeniul strict
de activitate coordonate de ministerul de resort;
b. persoane fizice cu o bogată activitate în anumite domenii de interes local, născute în
municipiul Galați, sau după caz, ce au locuit sau locuiesc în municipiul Galați, figuri
reprezentative atât pe plan local cât și pe plan național sau internațional;
c. persoane fizice din țară sau străinătate ce prin activitatea lor în plan spiritual au adus o
contribuție deosebită pentru răspândirea sau aprofundarea cunoașterii religiei creștinortodoxe, sau după caz, pentru răspândirea tuturor cultelor religioase din țara noastră;
d. instituții de învățământ, cultură, artă, de sport și agenți economici care prin activitatea
lor s-au distins pe plan regional și internațional prin introducerea unor noi elemente în
domeniul exclusiv de activitate al lor, promovarea unor elemente experimentate, a
introducerii unor noi procedee, tehnologii sau experimente care au creat premisele
obținerii unei performanțe și care la data acordării acestor premii, pot sau nu să
celebreze un an jubiliar de la înființarea și activitatea lor;

e. agenții, asociații guvernamentale sau neguvernamentale și non-profit pentru deosebite
acțiuni de asistență socială, caritabilă, care, după caz, au întreprins măsuri concrete de
refacere a unor zone poluate sau afectate de alți factori;
f. personalități și instituții, agenți economici creatori ai premiselor pentru stabilirea unor
bune relații de cooperare și conducere în domeniile administrative, culturale și spirituale
între municipiul Galați și alte orașe din străinătate;
g. alte categorii de persoane.
CAPITOLUL III. INCOMPATIBILITĂȚI
Art. 4. Nu pot obține această distincție persoanele care se găsesc 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. CATEGORIILE
a. Educație
b. Mediu
c. Voluntariat
d. Sănătate și stil de viață sănătos
e. Sport
f. Artă și cultură
g. Generozitate și implicare socială
h. Povești inspiraționale din comunitate
CAPITOLUL V. PROCEDURA
Art. 5 Compartimentul de specialitate realizează Anunțul public privind sesiunile de selecție,
care va fi comunicat pe site-ul Primăriei Municipiului Galați.
Perioada de depunere a propunerilor: 10 decembrie - 10 ianuarie
Art. 6. Procedura dezbaterii candidaturilor este următoarea:
A) ACTE NECESARE
Dosarul cu propuneri pentru distincția “Premiul Municipiului Galați” se depune și se
înregistrează la Registratura Primăriei Municipiului Galați.
1. Dosarul va cuprinde cel puțin următoarele documente:
a. Copia actului de identitate a celui propus;

*Copii sub 14 ani vor prezenta copie după certificatul de naștere și o copie după actul de
identitate al unui părinte sau tutore;
b. Curriculum Vitae in original.
c. Declarația de acceptare a distincției “Premiului municipiului Galați” a persoanei
propuse sau, după caz, a reprezentantului legal, semnată și datată;
d. Copii după diplomele obținute.
B) PROCEDURĂ SELECȚIE
2. Procedura de selecție a dosarelor candidaților cuprinde două etape distincte : - Votul
cetățenilor - prin intermediul unei platforme electronice și votul Comisiei nr. 4 a
Consiliului Local.
-

Clasamentul final se va stabili prin însumarea votului cetățenilor (in proportie de
30%) cu votul exprimat in cadrul comisiei ( in proportie de 70%).

C) MOD DE LUCRU
3. Toate propunerile sunt centralizate de către personalul din cadrul compartimentului de
specialitate și înaintate spre competentă soluționare Comisiei nr. 4 a Consiliului Local
(Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret,
asistență socială, sport și agrement), pentru eliberarea avizului admis/respins și motivul
pentru care propunerea a fost respinsă.
4. Clasamentul final este întocmit de secretarul Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al
municipiului Galați.
5. Compartimentul de specialitate - în urma procedurii finale- întocmește rapoartele de
specialitate și le transmite compartimentului din subordinea Secretarului General al
Municipiului Galați.
6. Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local Galați, în ședința ordinară sau
extraordinară;
7. Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în același an calendaristic.
Art. 7. Metodologia acordării distincției “Premiul Municipiul Galați” este următoarea:
1. Acordarea distincției se face de către Primarul municipiului Galați sau de o persoană
desemnată de acesta;
2. Primarul municipiului Galați sau persoana desemnată de acesta înmânează diploma de
acordare a distincției “Premiul Municipiului Galați” și un buchet de flori persoanei
nominalizate sau persoanei care o reprezintă; într-un cadru festiv sau cu ocazia
desfășurării evenimentului "Zilele Municipiului Galați",
3. Distincția “Premiul Municipiului Galați” se acordă o singură dată pe an, pentru același
domeniu, persoanelor prevăzute la art.3.
Art. 8. Diploma va fi înscrisă de către compartimentul de specialitate în Registrul cu evidență
“Premiului Municipiului Galați” – format electronic și afișat pe site-ul instituției.

CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE
Art. 9. Informațiile publice referitoare la distincția “Premiul Municipiului Galați” vor fi
publicate și în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Galați, la rubrica special
deschisă ca urmare a acestui regulament.

Direcția Relații Publice,
Managementul Documentelor
Director Executiv,
Cristi Marian Ochiu

Serviciul Învǎţǎmânt, Culturǎ, Sport, Turism,
Culte, Sǎnǎtate şi Evenimente
Şef Serviciu
Reves Anca

