
ROMÂNIA                                                                                         Proiect, 

JUDEŢUL GORJ                                                                         AVIZEAZĂ, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                               SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea titlului ”GORJEANUL ANULUI” PENTRU ANUL 2016 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;  

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei juridice şi dezvoltarea capacităţii 

administrative și al Direcţiei tehnico-economice, dezvoltare regională şi relaţii externe, 

din cadrul Consiliului Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;  

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte;  

- Anunțul Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 4724 din 18.04.2017, privind 

propunerile de persoane pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului ” sau distincția 

”Diplomă de excelență” pentru anul  2016; 

- Adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj 

nr. 259 din 11.05.2017,  înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 5900/11.05.2017, 

privind propunerea acordării titlului “Gorjeanul Anului 2016” domnului Valentin-

Horațiu Mălăele, actor, regizor, scenarist (teatru și film), scriitor, grafician, însoțită de 

documentațiile privind prezentarea realizărilor sale de-a lungul anilor; 

- Nota de prezentare a domnului Valentin-Horațiu Mălăele, actor, regizor, scenarist 

(teatru și film), scriitor, grafician; 

- Referatul nr. 6585 din 26.05.2017, cu privire la propunerile depuse pentru acordarea 

titlului “Gorjeanul Anului 2016”; 

- Procesul-verbal al ședinței Comisiei consultative de specialitate, constituită în baza 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 85 din 30.11.2010 privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a distincțiilor conferite 

unor personalități cu merite deosebite, cu completările și modificările ulterioare, 

înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1/6585 din 29.05.2017, privind acordarea 

titlului “Gorjeanul Anului” domnului Valentin-Horațiu Mălăele; 

- Scrisoarea de recomandare a Comisiei consultative de specialitate a Consiliului 

Județean Gorj, privind atribuirea titlului “Gorjeanul Anului” domnului Valentin-

Horațiu Mălăele, înregistrată la Consiliul Județean sub nr. 2/6585 din 29.05.2017;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 85 din 30.11.2010 privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea titlului ”GORJEANUL ANULUI” şi a distincțiilor 

conferite unor personalităţi cu merite  deosebite, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

În baza art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se acordă titlul ”GORJEANUL ANULUI”, pentru anul 2016, domnului 

Valentin-Horațiu Mălăele, actor, regizor, scenarist (teatru și film), scriitor, grafician. 



Art. 2 Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj va înmâna domnului Valentin-Horațiu 

Mălăele titlul conferit. 

 

PREŞEDINTE,                    

CONTRASEMNEAZĂ,  

Cosmin-Mihai Popescu                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI 

                                                                                       Cristina- Elena Rădulea-Zamfirescu  

 

Nr. _______ 

Adoptată în şedinţa din________2017 

cu un număr de _______ voturi 

din numărul total de ______ consilieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului ”GORJEANUL ANULUI” PENTRU 

ANUL 2016 

 

În ultimii ani, la nivelul județului Gorj, s-a consacrat organizarea unui eveniment cu 

caracter special, atribuirea titlului ”GORJEANUL ANULUI” unor personalități ale vieții 

gorjene, care și-au pus amprenta asupra promovării imaginii județului nostru, în țară și în 

străinătate. 

După parcurgerea unei proceduri administrative proprii, inițiate de către Consiliul 

Județean Gorj, a fost nominalizat pentru acordarea în anul 2016, a titlului “GORJEANUL 

ANULUI”, domnului Valentin-Horațiu Mălăele, actor, regizor, scenarist (teatru și film), 

scriitor, grafician. 

HORAȚIU-VALENTIN MĂLĂELE s-a născut la data de 1 august 1952, la Târgu Jiu. 

A învățat la Liceul Tudor Vladimirescu din Târgu-Jiu, iar în 1975 a absolvit Institutul de Artă 

Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, la clasa profesorului Octavian Cotescu. 

Și-a închinat întreaga viată scenei, iar după mai bine de 43 de ani de actorie, Horațiu 

Mălăele este considerat unul dintre cei mai mari actori ai României cu zeci sau chiar sute de 

reprezentații jucate cu casa închisă ani la rând, în care nu lipsesc momentele de improvizație, 

pline de umor, cele care fac, de obicei deliciul reprezentațiilor sale. 

Caricatura, o alta latură artistică a actorului și regizorului Horațiu Mălăele, este o 

pasiune pentru el. Prima sa expoziție de desene a fost la Casa de Cultură din Târgu Jiu pe când 

era elev în clasa a 12-a, iar de-a lungul timpului a adunat peste 30 de expoziții pe care le-a și 

publicat în cartea autobiografică ''Horațiu despre Mălăele''. O expoziție permanenta "Horațiu 

Mălăele" se găsește în anticamera unuia din localurile bucureștene (restaurantul Nabab). 

Pentru toate aceste considerente, domnul Horațiu-Valentin Mălăele este una dintre 

marile personalități ale secolului XXI. 

Având în vedere cele prezentate supun spre aprobare, în forma prezentată, proiectul de 

hotărâre pentru atribuirea titlului de “Gorjeanul Anului” pentru anul 2016, domnului 

Valentin-Horațiu Mălăele, ca un act de recunoștință și apreciere pentru realizările deosebite 

în viața publică gorjeană și contribuția adusă la promovarea imaginii județului Gorj. 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE 
Cosmin-Mihai Popesc 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

Direcţia juridică şi dezvoltarea capacității administrative 

Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională şi relații externe 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului ”GORJEANUL ANULUI” PENTRU 

ANUL 2016 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune Consiliului Județean Gorj acordarea 

titlului ”GORJEANUL ANULUI” pentru anul 2016, domnului Valentin-Horațiu Mălăele, 

actor, regizor, scenarist (teatru și film), scriitor, grafician. 

 

Având în vedere: 

 Prevederile art. 91, alin. (5), lit. a), punctele 1 și 4 din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85 din 30.11.2010 privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea titlului ”GORJEANUL ANULUI” şi a distincțiilor 

conferite unor personalități cu merite  deosebite, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 63 din 26.06.2015 pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 85 din 30.11.2010 privind 

aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a 

distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 46 din 31.03.2017 privind aprobarea Agendei 

Culturale a Județului Gorj pentru anul 2017 și a Programului propriu anual pentru 

desfășurarea activităților implementate de Consiliul Județean Gorj, la poziția 4: „Premii 

acordate de Consiliul Județean Gorj” din anexa nr. 2, fiind prevăzută suma de 40.000 

lei; 

 Anunțul Președintelui Consiliului Județean Gorj înregistrat sub nr. 4724 din 18.04.2017, 

privind propunerile de persoane pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” sau 

distincția “Diplomă de excelență” pentru anul 2016; 

 Adresa nr. 259 din 11.05.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

5900/11.05.2017, a  managerului al Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Gorj privind propunerea acordării titlului “Gorjeanul 

Anului 2016” domnului Valentin-Horațiu Mălăele, actor, regizor, scenarist (teatru și 

film), scriitor, grafician, însoțită de documentațiile privind prezentarea realizărilor sale 

de-a lungul anilor, 

 

a fost redactat Referatul nr. 6585 din 26.05.2017 cu privire la propunerile depuse pentru 

acordarea titlului “Gorjeanul Anului”, repartizat Comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului Județean Gorj, ce funcționează în baza Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului “Gorjeanul 

Anului”, și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, cu  modificările și 

completările ulterioare. 

 

Comisia consultativă de specialitate, întrunită în ședința din 29.05.2017, a analizat propunerile 

depuse și a aprobat atribuirea titlului de “Gorjeanul Anului” pentru anul 2016, domnului 

Valentin-Horațiu Mălăele, întocmind Procesul verbal, înregistrat la Consiliul Județean Gorj 

sub nr. 1/6585 din 29.05.2017, privind aprobarea atribuirii Titlului “Gorjeanul Anului” pentru 



anul 2016 și Scrisoarea de recomandare nr. 2/6585 din 29.05.2017, privind atribuirea Titlului 

“Gorjeanul Anului 2016”, domnului Valentin-Horațiu Mălăele. 

 

Sumele necesare pentru acordarea premiului privind atribuirea titlului “Gorjeanul Anului” 

pentru anul 2016, în valoare de 5.838,00 lei brut, respectiv 5.000,00 lei net, și achiziționarea 

unei plachete în casetă suport de pluș, în sumă de 250 lei fără T.V.A., plachetă format A4, sunt 

prevăzute în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2017, capitolul de cheltuieli 67.02. 

”cultură, recreere, religie”, titlul II ”Bunuri și servicii”, paragraful 50, titlul 20, art. 20.30.30 

și se întemeiază pe dispozițiile normative prevăzute de Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ce se circumscriu atribuțiilor Consiliului Județean Gorj 

de susținere financiară a activităților culturale, precum și în Hotărârea Consiliului Județean Gorj 

nr. 46 din 31.03.2017 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pentru anul 2017 

și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate de Consiliul 

Județean Gorj, la poziția 4: „Premii acordate de Consiliul Județean Gorj” din anexa nr. 2, fiind 

prevăzută suma de 40.000 lei. 

 

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului Județean Gorj, a aprobat atribuirea titlului de 

“Gorjeanul Anului” pentru anul 2016, domnului Valentin-Horațiu Mălăele pentru acțiunile 

ce constituie un act de recunoștință şi apreciere pentru realizările deosebite în viața publică 

gorjeană şi contribuția adusă la promovarea imaginii județului Gorj. 

 

Față de cele prezentate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea titlului 

“Gorjeanul Anului” pentru anul 2016, domnului Valentin-Horațiu Mălăele, în forma 

prezentată.  

 

Director executiv,  Director executiv, 

Costel Marcau  

 

Director executiv adjunct, 

Daniela Stricescu 

 Ileana-Claudia Giurgiulescu 

 

 

 

 


