HOTARARE
privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Gogosari,
post mortem, Teodor Bratu
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive, înregistrată cu nr.2450/04.04.2017;
- referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.2449/04.04.2017;
- Hotararea Consiliului Local nr.49/2015 privind aprobarea Statutului comunei Gogoșari,
județul Giurgiu, modificata si completata prin Hotaraea nr.32/2016;

- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr.2765/25.04.2017;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr.2766/25.04.2017;
- regulamentul privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Gogosari;
- prevederile art.36, alin.(8) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
- în temeiul art.45, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior;

H O T A R E S T E:
Art.1.-Se confera titlul de “CETATEAN DE ONOARE” al comunei Gogosari, judetul
Giurgiu, post mortem, compozitorului Teodor Bratu pentru intreaga activitate desfasurata
in domeniul educational, cultural si social.
Art.2.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-l Daia
Danut, primarul comunei Gogosari, judetul Giurgiu.
Art.3.- Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului, Judetului Giurgiu si
primarul comunei Gogosari.

Presedinte de sedinta,
Contrasemneaza,
Secretar,

Consilier Chican Constantin

Chelu Elena Iuliana
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PLESEA ILIE
Nr. 2450/04.04.2017

Subsemnatul Pleșea Ilie, consilier local al Consiliului Local Gogosari, judetul Giurgiu, avand
in vedere Hotararea nr. 30 din 30.05.2014 a Consiliului Local care aproba Regulamentul privind
conferirea titlului de ,, Cetatean de onoare” al comunei Gogosari unor personalitați de seama ale
comunitații noastre, care prin activitatea depusa au adus o contribuție importanta la dezvoltarea si
cresterea prestigiului la nivel nationa, precum si prevederile Legii 215/2001 privind administrația
publica locala
PROPUN
Aprobarea proiectului de hotarare privind acordarea titlului de ,,CETAȚEAN DE
ONOARE POST MORTEM” compozitorului Teodor Bratu.

Teodor Bratu, nascut la data de 20 ianuarie 1922 in satul Dragiceanu, comuna Gogosari,
judetul Giurgiu. Absolvent al Școlii Normale (1945) și al Conservatorului CipriaPorumbescu”Sectia „Compoziție”.In anul 1945 revine in satul natal și ocupa functia de invatator in satul
Cacaleți ( azi Izvoru ) pana in anul 1949, cand pleaca la Bucuresti ocupand mai multe functii in
cadrul Comisiilor de creatie ale Fondului muzical precum și și aceea de redactor al Consiliului
Culturii și Educației Socialiste.
In cadrul activitatii sale compune muzica de mare diversitate de genuri și tematici –opere,
lucrari ample corale, cantece pentru copii, romanțe. Pentru marea lor majoritate folosește librete,
versuri și texte proprii precum și texte din literatura romana si universal.
Din vasta creație a compozitorului Teodor Bratu citam operele „ Ștejarul din Borzești”,
„Punguța cu doi bani”, „Dreptul la dragoste”, „Vremuri de vitejie”, „Tudor din Vladimiri”.

Consilier local,
Pleșea Ilie
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REFERAT
Subsemnata Chelu Elena Iuliana - secretar al comunei Gogosari, judeţul
Giurgiu, aduc la cunoştinţă membrilor C.L. Gogosari, privind : conferirea

titlului de Cetăţean de Onoare post mortem compozitorului Teodor Bratu,
consider oportun adoptarea acestui proiect.
Acordarea înaltei distincţii civice, de “Cetăţean de onoare”, este
reglementată de legislaţia în vigoare prin art. 36, alin.(8) din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale , republicată , 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, în baza unui regulament propriu. Prin
acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit, idéea
reluată şi în Ordonanţa Guvernului României nr. 53/2002 privind Statutul –
cadru al unitărţii administrative-teritoriale, aprobata prin Legea nr.
96/2003.
Iniţierea acestui act administrative reprezintă concretizarea
demersurilor privind acordarea distincţiei, creându-se astfel posibilitatea
concretă de acordare a titlului de “Cetăţean de onoare” al Comunei
Gogosari, judeţul Giurgiu.
Având în vedere cele prezentate propunem analizarea şi adoptarea
Proiectului de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare
al comunei Gogoşari, post mortem, compozitorului Bratu Teodor

SECRETAR,
Chelu Elena-Iuliana

ROMÂNIA
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Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ

Nr.2.765 / 25.04.2017

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget–finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Pîrvu Iulian,
Roşu Cătălin-Mirel, Chira Iulică, Chican Constantin şi Răuţă Gheorghe”, s-au
întrunit azi, 25.04.2017, având următoarea ordine de zi:”Proiect de hotărâre privind
conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Gogoşari, post mortem,
compozitorului Bratu Teodor”.

În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită
conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Gogoşari, post mortem,
compozitorului Bratu Teodor, comisia de specialitate este de acord cu cele

expuse în expunere, supus la vot de preşedintele de comisie se aprobă în
unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE,

Pîrvu Iulian

SECRETAR,

Roşu Cătălin-Mirel

MEMBRII,

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică
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Comisia juridică şi apărarea ordinii publice
Nr. 2766 / 25.04. 2017

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:“Licuţă Cătălin-George, Pleşea Ilie şi Chiru Mariana” în
şedinţa de azi 25.04.2017 au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de
hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al comunei
Gogoşari, post mortem, compozitorului Bratu Teodor”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se
propune adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se
aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,
Pleşea Ilie

SECRETAR,
Licuţă Cătălin-George

MEMBRU,
Chiru Mariana

