HOTARARE
privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Gogosari,
post mortem, ing. Marin Drăcea
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive, înregistrată cu nr.2536/10.04.2017;
- referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.2535/10.04.2017;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr.2830/27.04.2017;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr.2831/27.04.2017;
- Hotararea Consiliului Local nr.49/2015 privind aprobarea Statutului comunei Gogoșari,
județul Giurgiu, modificata si completata prin Hotaraea nr.32/2016;

- 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, ing. Marin Drăcea pentru intreaga activitate desfasurata
in domeniul stiintific, 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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Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari judeţul
Giurgiu, referitor la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de
Cetatean de Onoare al comunei Gogosari, post mortem, img. Marin Drăcea
, 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.
Chiar dacă este o aşezare mică şi cu un număr relativ mic de locuitori,
a oferit de-a lungul vremii personalităţii marcante, care şi-au adus un
merit deosebit în promovarea imagini pozitive a comunei Gogosari, s-au au
participat la evenimentele primordial ale ţării .
Aceste personalităţi sunt fii ai comunei sau personae care au îndrăgit
localitatea noastră şi şi-au adus un aport important la dezvoltarea
economic, social şi cultural, pentru a mulţumi public acestor personae, se
iniţiază proiectul de hotărâre privind conferirea titlului “Cetătean de
onoare”.
După studierea legislaţiei în vigoare care reglementează acordarea
acestei distincţii civice, a fost redactat proiectul de hotărâre privind
conferirea titlului de Cetăţean de Onoare post mortem al Comunei
Gogosari Ing. Marin Dracea, având în vedere cele prezentate propunem
analizarea şi adoptarea acestui proiectului de hotărâre.

PRIMAR,
DAIA DANUT
VIATA SI ACTIVITATEA LUI MARIN DRACEA
Marin Dracea s-a nascut la 14 octombrie 1885,in comuna Cacaleti, judetul Vlasca (azi sat
Izvoru,judetul Giurgiu) ca fiu al lui Dumitru Dracea si al Ioanei nascuta Fota, tarani muncitori,
buni gospodari.
Era cel mai mare dintre cei 7 copiiramasi in viata,dup ace primul copil murise.
A luat cunostinta devreme de greutatile vietii taranilor din satul sau,muncitori pe mosia
boiereasca Stefan Pop.
Tatal sau Dumitru Dracea, fost primar a perseverat in mod sustinut sa scoata dreptatea
taranilor,motiv pentru care ciocoiul local a incercat de multe ori sa-l impuste.
Ioana Dracea a mostenit de la parintii saio educatie sanatoasa,carte nu stia dar se descurca bine in
micile calcule gospodaresti.
Manuia bine razboiul de tesut, fusul si acul.
Primele 3 clase primare, Marin Dracea le-a facut in satul natal,din septembrie 1891 pana
in 1894 avand ca invatatoare pe Florica Margineanu,careia ii va purta recunostinta pentru metoda
pedagogica aplicata.
La 1 iulie 1894, pe o vijelie naprasnica, i-a foc o parte din sat, mistuindu-se 125 de case,
intre care scoala si primaria, in acel an nu s-a mai facut lectii de scoala primara.
A patra clasa primara si prima clasa gimnaziala le-a facut la Giurgiu,tot timpul a fost fruntas la
invatatura.
Director al gimnaziului din Giurgiu DIOC BARCIAN, un eminent profesor si bun patriot,
preda latina, romana, francexa si istoria.
Deoarece la Giurgiu nu exista internat,din clasa a II-A secundara s-a transferat la Liceul
Mtei Basarab din Bucuresti,acolo obtine cu usurinta o bursa.
Aici nu a urmat decat 2 ani (clasa a II-a si a III-a intre anii 1898-1900)distingandu-se la
invatatura ca un elev eminent.
Desfiintandu-se internatul la Liceul Matei Basarab,Marin Dracea se transfera la Liceul SF
Sava,care avea internat.
Aici urmeaza numai clasa a IV-a (1900) pe care a absolvit-o tot ca fruntas.
Printre colegii de Sf Sava l-a avut si pe e viitorul poet George Toparceanu, care avea sa
devina mai tarziu unul dintre poetii lui preferati si cu care avea sa intretina tot timpul legaturi
prietenesti.
In cursul superior a trecut tot ca bursier, la Liceul Gheorghe Lazar, spre a urma sectia
reala.
Aprofundeaza studiul matematicii,rezolva probleme la Gazeta Matematica dorindu-se un
matematician distins.
Arata pasiune si pentru studiul limbilor straine,fara a neglija limba romana,la care a avut
norocul sa-l aiba professor pe Vasile Paun,care preda si notiuni de filologie
O mare stima a pastrat absolventul Marin Dracea prefesorului Costesan,de la care s-a initiat in
tainele muzicii.avea o ureche muzicala fina si un simt al ritmului.Ajunsese sa solfegieze cu
usurinta
In toamna anului 1905 s-a inscris la Scoala Superioara de Silvicultura de la Branesti, fiind
clasificat primul la examenul de admitere.

La alegerea carierei sale a contribuit un elev dintr-o clasa superoara Nicolae Marinescu, pe
care l-a cunoscut locuind amandoi la aceeasi gazda pe perioada gimnaziului din Giurgiu.
Acesta dup ace a devenit silvicultor, i-a dat prilejul sa cunoasca viata in mijlocul paduri
,asigurandu-i o vacanta in padurile Dobrogei, pe cand Marin Dracea era elev de liceu, dar nu
numai aceasta, fiu al stepei Burnazului si al codrilor Vlasiei, Marin Dracea a fost puternic
impresionat de farmecul padurii,de studiul si cercetarea profunda pe care acesta le inspira oricui
care poate sa inteleaga ceva din viata ei.
Si in scoala superioara de silvicultura din Branesti, ca si in liceu, s-a remarcat prin felul
preocuparilor sale cu seriozitate si sarguinta.
Citea mult, mai ales prin dorinta de a sti, nu numai pentru a face fata cerintelor scolii.
Datorita cunostintelor sale accumulate era deseori consultat de colegi carora le impartasea cu
multa bunovointa.
A terminat Scoala Superioara de Silvicultura in anul 1910 cu deosebit succe, impresionand
atat comisia examinatoare cat si pe colegii sai.
Ca urmare a sucesului cu care a terminat scoala, a fost retinut ca asistent pentru catedrele de
Silvicultura, Exploatarea padurilor, Dendrometrie si Amenajament pe langa profesorii N.G,
Popovici si P Antonesei.era atat de apreciat si iubit de studentii sai,incat unul dintre ei
OD.Radescu devenit si compozitor de romante,i-a dedicate romanta “celui iubit”indrumator
sufletesc al serilor de studenti.
In toamna anului 1912 i se acorda un concediu de studii pentru specializare in Germania.
Se inscrie pentru doctorat la universitatea din Munhen si frecventeaza cu multa regularitate toate
cursurile la care s-a inscris.ia parte la toate excursiile de studii.
Intreg timpul pe care il avea la dispozitie il utilize cu maximum de folos,studiul in
biblioteca,excursiile.
Ultimul semestru al lui Dracea la Munhen se incheie in iulie 1914 in pragul izbucnirii
primului razboi mondial.
El se inscrie la examenul de doctorat superior cu tema Contributia la cunoasterea din Romania,cu
o privire speciala asupra culturii sale pe nisipurile din oltenia.
Din cauza primului razboi mondial, Dracea nu si-a putut prezenta teza de dectorat decat in
ianuarie 1923 cand obtine titlul de doctor cu calificativul ”summa cum laude „.Intre timp el a
participat la razboi, a fost mobilizat la 15 august 1916 pe cand se afla la Branesti, participa la
batalia de la Turtucaia cazand prizonier si este manta din lagar in lagar pet imp de iarna,
prizonieratul luand sfarsit in urma pacii de la Buftea 1918.
In 1923 Scoala de Silvicultura Branesti estae preluata de Universitatea din Bucuresti si M
Dracea este numit professor titular,dar in toamna aceluiasi an Silvicultura trece de Politehnica.
In februarie 1927 Marin Dracea obtine o bursa a fun datiei Rockefeller pentru studii de
specialitate in SUA.pe timp de un an , la Universitatea Yale din orasul NewHarer.
La statiunea experimentala forestiera de la Ashville urmareste cu deosebit interes organizarea
statiunii si lucrarile de cercetare .
La Marisan studiaza probleme de tehnologie si de industrializare a lemnului.
Intors in tara isi continua activitatea didactica ca profesor titular de silvicultura si de
tehnologia lemnului la facultatea de silvicultura Politehnica din Bucuresti pana in 1946cand a
iesit la pensie.
Ca urmare a stradaniilor lui Dracea,in 1933 se infiinteaza Institutul de cercetari si Experimentatie
Forestiera. Dracea este primul director al acestui institut,si seful sectiei de silvicultura si de
tehnologie a lemnului.

A functionat in aceasta dubla calitate pana in 1946. Acesta a onorat pe parcurs si alte functii
si demnitati: secretar general al Ministerului Agriculturii si Domeniilor, presedinte al Societatii
Inginerilor Silvici” Progresul Silvic”( 1934-1946); delegat la Centrul Inernational de
Silvicultura, membrul in Comisia tehnica pentru silvicultura a Institutului Inernational de
Agricultura din Roma, membru corespondent al Societatii forestiere americane din Washington;
delegat al Congresului inernational al Statiunilor de experimentatie forestiera la Stockholm 1929;
delegat al conferintei de la Viena 1932 unde a fost ales si vicepresedinte al Comitetului
permanent al productiei, industriei si comertului de teren pentru 5 tari sudeuropene(Austria,
Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia, si Romania).
Marin Dracea nu s-a implicat in politica in concluzie, Dracea nu a intrat in politica in
ineresul ei electoral; in schimb a facut politica forestiera in sensul de disciplina stiintifica. In
acest ultim cadru, s-a implicat puternic impotriva politizarii silviculturii.

Marin Dracea si tinutul natal
Ca director al institutului de Cercetari si Experimentatie Forestiere infiintat in anul
1933, Marin Dracea face un experiment silvic chiar in zona agricola centrala a suprafetei arabile
a Com. Cacaleti (azi Izvoru) si anume: alocand fonduri de stat, planteaza in anii 1935 o fasie de
salcami late de 10 metri si lunga de cca 4Km pornind din zona de NV a satului Izvoru- cunoscut
ca " gropile de pamant" – si directionata de la S la N, paralel cu valea viilor pana la intersectia cu
soseaua Giurgiu-Alexandria (DN 405) si pana in vecinatatea Padinei Surului la cca 3 Km si
continuind prin ocolirea padinei prin partea de E a acestea.
Marin Dracea a reusit astfel cu aceasta plantatie (ramasa in denumirea orala
DRECSIA), sa ecraveze deplasarile curentilor de joasa altitudine incarcati cu nori de ploaie, in
timpul verii, evitand seceta.
Ca o demonstratie a reusitei ideii lui Marin Dracea anii secetosi 1946-1947, au fost
suficienti de echilibrati din punct de vedere al precipitatiilor pe timpul verii, si in continuare pana
la defrisarea acestei plantatii cu ocazia colectivizarii din anul 1960.
Rezultatul experimentului silvic, Marin Dracea a fost demostrat: locuitorii Com.
Cacaleti au salvat foarte multe vieti omenesti din partea Moldovei cand aproape fiecare familie
din sat a gazduit cate o persoana din zona Moldovei, oferind la sfarsitul sezonului- toamna1947, acestora grau si porumb drept sambrie pentru participarea la munca.
Marin Dracea a reusit sa aloce fonduri minime dar eficiente pentru acea perioada a
anilor 1940 pentru:
 rampe de depozitare a gunoiului de grajd din beton cu bazin de recuperare a
lichidelor de fermentatie ca ingrasamant natural pentru agricultura.
 Instruirea a catorva femei din familii instarite, din localitate pentru prepararea
alimentelor din taierea de pasari, vite .
 Distribuirea catre unii cetateni mai vrednici si priceputi locali de " Carti de
Apicultura" de Dr. Florin Begnescu pentru dezvoltarea polenizarii culturilor
de albine.
 Asigurarea unui aparat de radio alimentat cu acumulator reincarcabil pentru a
creea posibilitatea de receptie a stirilor, informatiilor si a muzicii la sat.
Devastat fizic de boala si psihic de mari framantari, apostolul silviculturii romanesti a
trecut in lumea umbrelor in noaptea de 14\15 iunie 1958.

A fost inmormantat in Bucuresti, la cimitirul Belu, acolo unde i-si duce somnul de
veci mari cantareti ai nemului nostru.
O placa de marmura, asezata in anul 1995 de Academia Romana cu sprijinu
material al Regiei Nationale a Padurilor, anunta ca in acel loc sfant pentru silvicultorii romani se
odihneste in vesnicie LUCEAFARUL SILVICULTURII ROMANESTI.
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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 ing. Marin Drăcea, 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.”, idée
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, ing. Marin Drăcea.

SECRETAR,
Chelu Elena-Iuliana
ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
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.2.830 / 27.04.2017

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, 27.04.2017, având următoarea ordine de zi:”Proiect de hotărâre
privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Gogosari, post
mortem, img. Marin Drăcea”.

În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care
solicită conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Gogosari, post
mortem, ing. Marin Drăcea, 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,

SECRETAR,

MEMBRII,

Pîrvu Iulian

Roşu Cătălin-Mirel

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe

Chira Iulică
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Comisia juridică şi apărarea ordinii publice
Nr. 2.831 / 27.04. 2017

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:“Licuţă Cătălin-George, Pleşea Ilie şi Chiru Mariana” în
şedinţa de azi 27.04.2017 au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect
de hotărâre privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al
comunei Gogosari, post mortem, ing. Marin Drăcea”.
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

