HOTARARE
privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Gogosari,
post mortem, invatatorului Stancu Nedea
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive, înregistrată cu nr.2473/05.04.2017;
- referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.2472/05.04.2017;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr.2763/253.04.2017 ;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr.2764/25.04.2017;
- 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, Invatatorului Stancu Nedea 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,
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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 POSTMORTEM” post mortem , invațatorului emerit Stancu R Nedea :
Stancu R Nedea, nascut la data de 17 februarie 1906, in satul Draghiceanu, judetul Vlașca
( azi Giurgiu ) decedat la data de 11 iunie 1983 im Municipiul Giurgiu.
Dupa absolvirea Școlii Normale din Gradistea (Vlașca) se reantoarce in satul natal, ca
invatator unde inițiaza construirea unui local de școala primara adecvat și dotat cu toate cele
necesare.
Timp indelungat , impreuna cu soția sa, invațatoarea Rada Nedea, desfașoara o activitate
prodidigioasa in domeniul cultutal-educativ. Concomitent cu munca didactica organizeaza
spectacole de teatru satesc pentru care scrie cateva piese originale sau adaptari, infiițeaza
deasemeni o bogata biblioteca unde elevi din toata comuna veneau si imprutau carti.
Invatatorul Stancu R Nedea a fost preocupat si de literatura, scriind mai multe piese de
teatru, un roman ,Vijelie haiducul publicat in anul 1974 de editura Albatros, precum și mai multe
nuvele inspirate din trecutul istoric al Campiei Burnazului.
Pentru aceste realizari este distins cu titlul de ,Invatator Emerit” și cu Ordinul ,, Meritul
Cultural” clasa a-II-a.

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 invatatorului Stancu Nedea,
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
Băneasa, judeţul Giurgiu.
Având în vedere cele prezentate propunem analizarea şi adoptarea
Proiectului de hotărâre privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare
al comunei Gogosari, post mortem, învăţătorului emerit Nedea Stancu.

SECRETAR,
Chelu Elena-Iuliana
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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.2.763 / 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 Cetatean de Onoare al comunei Gogosari, post mortem,
învăţătorului emerit Nedea Stancu”.

În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită
conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Gogosari, post mortem,
învăţătorului emerit Nedea Stancu, 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 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 Cetatean de Onoare al comunei
Gogosari, post mortem, învăţătorului emerit Nedea Stancu”.
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

