ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 277
din 04.04.2022
pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea premiului de excelenţă „ Premiul
Municipiului Galati” pentru personalităţile gălățene și premiul „Omul/ Instituția
anului” pentru personalități care au primit recunoașterea publicului

Iniţiator: Ionuț Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați
Consiliul local Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară/extraordinară/de îndată în
data de ...........................2022;
Având

în

vedere

referatul

de

aprobare

nr................./..................2022,

a

iniţiatorului – Ionuț Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați;
Având în vedere raportul comun de specialitate nr. ..................../.............. 2022, al
Direcției Relații Publice şi Managementul Documentelor, al Direcției Financiar
Contabilitate și al 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 Regulament pentru acordarea premiului de excelenţă „Premiul
Municipiului Galati” pentru personalităţile gălățene și premiul „Omul/ Instituția anului”,
personalități care au primit recunoașterea publicului, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 130/31.03.2021
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,

Avizat,
Secretarul municipiului Galati,
Radu Octavian Kovacs

ROMÂNIA
MUNICIPIUL GALAŢI
PRIMĂRIA GALAŢI

RAPORT DE SPECIALITATE
Nr.

Din

2022

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 acordarea 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 Regulamentului pentru acordarea
premiului de excelenţă „ Premiul Municipiului Galati” pentru personalităţile gălățene
și premiul „Omul/ Instituția anului”, personalități care au primit recunoașterea
publicului întruneşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării de către
Consiliul Local Galaţi.
Temei legal:
* prevederile art. 129 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* prevederile art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
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c.j. Aurelian ȘTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Referat de aprobare
Nr. _________ din _______ 2022

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, cum
ar fi: literatură (poezie, proză, eseu, dramaturgie, cartea anului, reviste,
documentare, cărţi de ştiinţă), arte vizuale, artă dramatică, muzică, acte de curaj şi
devotament

în

slujba

comunităţii,

managementul

afacerilor,

învăţământ

preuniversitar, învăţământ universitar, mass – media, mediu – performanţe, realizări
sau proiecte în domeniul protecţiei mediului, tineri de perspectivă, sport, caritate şi
protecţie socială, sănătate 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, categorii de persoane
îndreptățite la primirea acestei distincții, incompatibilitățile, precum și procedura
acordării, înmânării și înregistrării distincției.
Având în vedere cele menționate, propun spre aprobare prezentul Regulament
pentru acordarea premiului de excelenţă „Premiul Municipiului Galati” pentru
personalităţile gălățene și premiul „Omul/ Instituția anului”, personalități care au
primit recunoașterea publicului, care se va aplica începând cu anul 2022.

PRIMAR
IONUȚ FLORIN PUCHEANU

Anexă la HCL nr. ........................./2022

REGULAMENT pentru acordarea premiului de excelenţă „ Premiul Municipiului Galati”
pentru personalităţile gălățene și premiul „Omul/ Instituția anului” pentru personalități
care au primit recunoașterea publicului

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.

Art.3 Începând cu anul 2022 se instituie si premiul „Omul / Institutia anului” care este un
premiu anual unic, unul pentru persoane fizice si unul pentru persoane juridice.

CAPITOLUL II. CATEGORII DE PERSOANE ÎNDREPTĂȚITE LA PRIMIREA DISTINCȚIEI PREMIUL
MUNICIPIULUI GALAȚI
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Art. 4. 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. DOMENIILE
Art.5 (1) Domeniile în care se acordă premiile de excelenţă sunt următoarele:
· Literatură (poezie, proză, eseu, dramaturgie, cartea anului, reviste, documentare, cărţi de
ştiinţă);
· Arte vizuale - artişti;
· Artă dramatică - artişti;
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· Muzică - artişti;
· Acte de curaj şi devotament în slujba comunităţii;
· Managementul afacerilor – oameni de afaceri, manageri ai unor instituţii publice şi private ;
· Învăţământ preuniversitar;
· Învăţământ universitar;
· Mass – media;
· Mediu – performanţe, realizări sau proiecte în domeniul protecţiei mediului ;
· Tineri de perspectivă;
· Sport – sportivi cu performanţe în domenii sportive olimpice şi neolimpice ;
· Ambasadorul anului (personalitate născută in Galati care are rezultate concrete în activitatea
de lobby şi promovarea imaginii municipiului Galati);
· Caritate şi protecţie socială – persoane care activează în domeniul protecţiei sociale;
- Sanatate;
· OMUL ANULUI / Institutia Anului

(2) Se acordă 16 premii, câte unul pentru fiecare domeniu ;

CAPITOLUL IV. CRITERIILE
Art.6 (1) Criteriile generale care se iau în considerare la acordarea premiilor sunt:
1. Valoare, competenţe şi moralitate ;
2. Merite profesionale, în domeniul propus, obţinute în anul în curs ;
3. Activitate desfăşurată în anul în curs ;
(2) Acestor criterii generale, fiecare comisie de specialitate are sarcina de a le mai adăuga alte
7 criterii specifice domeniului său. Fiecare dintre cele 10 criterii poate obţine cel mult 10
puncte, punctajul maxim total care poate fi acordat fiind de 100 de puncte.
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Art.7 Nu pot fi nominalizate pentru acordarea premiilor de excelenţă persoanele care se găsesc
în vreuna din următoarele situaţii:
a. condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracţiuni contra statului,
crime împotriva umanităţii şi alte fapte penale ;
b. alienaţii sau debilii mintali;
c. persoanele care au interdictii judecătoreşti ;

CAPITOLUL V. PROCEDURA
Art.8 (1) 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 ianuarie - 10 august
Art.9 (1) Persoanele propuse să alcătuiască cele 15 jurii, însărcinate cu acordarea premiilor de
excelenţă şi care au calitatea de preşedinte de juriu sunt nominalizate prin Dispozitie a
Primarului la propunerea Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte,
cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement din cadrul Consiliului Local Galați;
(2) Juriile vor fi alcătuite din autorităţi din fiecare domeniu, fără ca vreun membru al juriului
să poată fi nominalizat pentru obţinerea premiului de excelenţă.
Fiecare preşedinte de juriu are obligaţia de a-şi constitui propria comisie de jurizare, adică va
desemna încă 4 persoane competente în domeniul respectiv.
Art.10 Juriul pentru stabilirea OMULUI ANULUI/ INSTITUȚIA ANULUI – Galați va fi alcătuit din
Primarul municipiului Galati şi preşedintele fiecărui juriu alcătuit pe domenii.
Art.11 Se aprobă calendarul pregătirilor pentru acordarea premiilor de excelenţă aferente
anului 2021 Galați.
1. Prezentarea regulamentului şi aprobarea lui de către Consiliul Local Galați - aprilie 2022
2. Constituirea juriilor de specialitate şi transmiterea listei cu acestea către Serviciul
Organizare Evenimente – (Preşedintele fiecărui juriu are obligaţia de a transmite procesul
verbal, cu aceste informaţii, prin email la adresa: eveniment@primariagalati.ro, şi personal,
pe suport de hârtie,

cu semnătura tuturor membrilor comisiei, la Serviciul Organizare

Evenimente din cadrul Primăriei municipiului Galați). Prezentarea tuturor criteriilor aferente
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specifice procesului decizional (juriile transmit Serviciului Organizare Evenimente criteriile, în
format electronic şi pe suport fizic, cu semnătură).
Pentru fiecare criteriu se acordă un punctaj maxim de 10 puncte.
3. Publicarea propunerilor care se pot face de către public pe site-ul primăriei
https://galaticityapp.ro/ .
4.Înregistrarea propunerilor din partea publicului pe site-ul primăriei https://galaticityapp.ro/
sau fizic la Registratura municipiului Galați până în data de 10 august.
Un cetăţean, după ce s-a identificat pe baza cărţii de identitate va depune un vot pentru o
anumită persoană propusă la un anumit domeniu, dar poate să facă propuneri pentru mai multe
persoane aparţinând unor domenii diferite.
În cazul în care cineva doreşte să facă o propunere şi nu are la dispoziţie mijloacele informatice
necesare, poate depune personal, la Registratura municipiului Galați, o propunere. Nu se
acceptă autopropuneri.
Pe lângă propunerile sosite din partea publicului, fiecare juriu va prezenta încă 5 nume de
persoane propuse. Nu se iau în calcul ca propuneri, persoanele aflate în următoarele situaţii:
angajaţi ai instituțiilor publice sau instituții aflate în subordinea instituțiilor publice pentru
activitatea depusă în respectivele instituții.
Preşedintele de juriu are obligativitatea să transmită la Serviciul Organizare Evenimente, lista
cu cele 5 persoane propuse la domeniul său până în data de 10 august . Lista completă cu
persoanele propuse va cuprinde pe lângă numele persoanelor respective, funcţia acestora şi
câteva date privind realizările lor din anul 2021.
5. Pe site-ul Primăriei municipiului Galati https://galaticityapp.ro/ se publică, în data de 1
septembrie, lista completă cu persoanele propuse, acestea fiind rugate să aducă la Serviciul
Organizare Evenimente, un dosar cuprinzând xerocopie după actul de identitate, în
conformitate cu originalul valabil, un CV subliniind activitatea din anul 2021, precum şi alte
acte doveditoare ale rezultatelor obţinute în domeniul pentru care sunt propuse. Dosarele se
pot depune până în data de 15 septembrie, ora 15.
6. Preşedintele de juriu ridică personal documentaţia candidaţilor de la Serviciul Organizare
Evenimente – 20 septembrie, ora 15.
7. Preşedintele de juriu întocmeşte un proces verbal conţinând numele celor 3 nominalizaţi la
domeniul său, pe care îl transmite la Serviciul Organizare Evenimente, pe suport de hârtie,
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semnat, şi în format electronic. Fiecare nume prezent pe listă va fi însoţit de câteva date
privind funcţia, date de contact şi o scurtă argumentare a nominalizării. (5 rânduri). Tot atunci,
se depune un document care cuprinde punctajul acordat fiecărui candidat din lista de propuşi.
– 30 septembrie, ora 10.00.
8. Publicarea listei cu cei trei nominalizaţi pe site-ul Primăriei https://galaticityapp.ro/ – data
1 octombrie.
9. În perioada 2 octombrie – 20 octombrie, publicul are posibilitatea să îşi susţină candidatul
preferat prin completarea unui formular de votare publicat pe site-ul Primăriei
https://galaticityapp.ro/ .
Cetăţenii care se prezintă personal la Primăria municipiului Galați se identifică pe baza cărţii
de identitate şi vor depune la Registratura municipiului Galați, un singur astfel de formular
pentru o anumită persoană nominalizată la un anumit domeniu.
10. În vederea desemnării câştigătorilor la cele 16 categorii, juriile de specialitate vor ţine
seama de rezultatul consultării cetăţenilor în proporţie de 30%.
Juriile acordă note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu în parte, nota astfel obţinută
reprezentând 70% din nota finală.
Nota publicului e formată din numărul total de voturi convertit în 10 puncte. Fiecare candidat
obţine (potrivit categoriei) acel punctaj care reflectă ponderea procentuală a voturilor proprii
din totalul voturilor valid exprimate. x 10 Nota finală = 0,7 x nota juriului + 0,3 x nota
publicului.
Anterior decernării Premiilor de excelenţă, are loc întâlnirea Primarului Municipiului Galati cu
preşedinţii de jurii în vederea desemnării câştigătorilor la fiecare categorie ca urmare a
coroborării notelor juriului cu nota publicului. Tot atunci se desemnează Titlul de Omul Anului/
Instituția Anului.
La această întâlnire, fiecare preşedinte de juriu va prezenta un proces verbal semnat de către
toţi membrii juriului conţinând punctajele acordate fiecărui nominalizat în parte în urma
evaluării celor trei potenţiali câştigători.
11. După şedinţă se informează reprezentanţii Serviciului Organizare Evenimente cu numele
câştigătorilor în vederea completării diplomelor ce le vor fi conferite.
Nu se poate acorda nici un premiu în condiţiile de ex aequo (la egalitate). În caz de balotaj,
alegerea îi revine preşedintelui juriului.
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12. Gala Premiilor de Excelenţă are loc într-un cadru festiv în seara zilei de ____________ sau
cu ocazia desfășurării evenimentului „Zilele Municipiului Galați”.
Art.12 Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret,
asistență socială, sport și agrement din cadrul Consiliului Local Galați are rol executiv şi de
control, privind aplicarea prezentului regulament.
Art. 13. Premiile de excelenţă constau în decernarea Diplomei de Excelenţă, a Medaliei de
Excelență, precum şi a unui buchet cu flori;
Premiile de excelență nu se acorda pentru întreaga activitate ci doar pentru un an
calendaristic;
Nu este obligatorie acordarea tuturor premiilor de excelenţă, în cazul în care juriul de
specialitate consideră că nu există argumente suficiente pentru declararea excelenţei într-un
domeniu .
Art.14. (1) Persoanele însărcinate cu acordarea premiilor de excelenţă au calitatea de
Presedinte de Juriu la fiecare categorie în parte;
Aceştia nu pot fi nominalizaţi pentru obținerea vreunui premiu de excelenţă.
(2) Juriile vor fi alcătuite din autorităţi în domeniu, fără ca vreun membru al juriului să poată
fi nominalizat pentru obţinerea premiului de excelenţă. În cazul în care unul dintre membri
juriului este propus pentru un premiu de excelenţă, comisia de organizare împreună cu
preşedintele juriului va proceda de îndată la înlocuirea acestuia.
(3) Din juriu nu pot face parte rudele până la gradul II şi afinii de gradul I ale persoanelor
desemnate pentru premiile de excelenţă.
(4) Din juriile de specialitate nu pot face parte angajaţi ai Primăriei Municipiului Galați precum
si angajaţi ai unor instituţii (regii, cluburi şi alte organisme) aflate în subordinea Primăriei
Municipiului Galați.
Art.15. Juriul pentru stabilirea OMULUI ANULUI/INSTITUȚIA ANULUI este alcătuit din Primarul
Municipiului Galați și Președintele fiecărui juriu de specialitate .
Art.16. Compartimentul de specialitate - în urma procedurii finale- întocmește rapoartele de
specialitate și le transmite compartimentului din subordinea Secretarului General al
Municipiului Galați.
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Art.17.

Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local Galați, în ședința ordinară sau

extraordinară
Art.18. Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în același an calendaristic.
CAPITOLUL VI. METODOLOGIE
Art.17. Biroul Informatizare din cadrului Directiei de Relații Publice si Managementul
Documentelor va asigura platforma logistică (hard si soft) pe site-ul https://galaticityapp.ro/
necesară înscrierilor de propuneri și pentru votul cetățenilor;
Art.18 . Distincția “Premiul Municipiului Galați” se acordă o singură dată pe an, pentru același
domeniu, persoanelor prevăzute la art.4;
CAPITOLUL VII. DISPOZIȚII FINALE
Art.19. Diploma va fi înscrisă de către compartimentul de specialitate în Registrul cu evidență
“Premiului Municipiului Galați” – format electronic și afișat pe site-ul instituției.
Art.20. 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.
Director
Direcția Relații Publice și Managementul Documentelor
Cristi Marian Ochiu

Șef Serviciu
Serviciul Organizare Evenimente
Valentin Munteanu

