
ROMÂNIA                                                                                                                                                  Proiect, 
JUDEŢUL GORJ                                                                                                                                      AVIZEAZĂ, 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                               SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
H O T Ă R Â R E 

privind acordarea distincţiei ,,DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ” 
 

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; 

- Propunerea Președintelui Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu, privind propunerea de 
acordare a distincției “Diplomă de excelență” domnului profesor universitar doctor, Gheorghe Mecu, 
înregistrată sub nr. 6030 din 15.05.2016; 

- Nota de prezentare a domnului profesor universitar dr. Gheorghe Mecu; 
- Referatul nr. 6585 din 26.05.2017, cu privire la propunerile depuse pentru acordarea distincției 

“Diplomă de excelență”; 
- Procesul-verbal al 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 
propunerea de acordare a distincției “Diplomă de excelență” domnului Gheorghe Mecu; 

- Scrisoarea de recomandare a Comisiei consultative de specialitate a Consiliului Județean Gorj, pentru 
acordarea distincției “Diplomă de excelență” domnului Gheorghe Mecu, înregistrată sub nr. 3/6585 
din 29.05.2017; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85 din 30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru 
acordarea titlului ”GORJEANUL ANULUI” şi a distincţiilor conferite unor personalităţi cu merite  
deosebite, cu modificările și completările ulterioare; 

 
În baza art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se acordă distincţia ”DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ” domnului profesor universitar doctor GHEORGHE 
MECU. 
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj va înmâna persoanei nominalizate la art.1 distincția conferită. 
 
   PREŞEDINTE,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,                                                                        
Cosmin-Mihai Popescu                                                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI 
                                                                                               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 distincţiei ,,DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ” 

 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85 din 30.11.2010, cu modificările și completările 

ulterioare, prin care  a fost  aprobat Regulamentul pentru acordarea titlului ”GORJEANUL ANULUI” şi a distincţiilor 

conferite unor personalităţi cu merite deosebite, propun acordarea distincției ”Diplomă de excelență” domnului profesor 
universitar doctor GHEORGHE MECU, pentru realizările deosebite în viața publică gorjeană şi contribuția 
adusă la promovarea  imaginii județului Gorj. 

Născut la 24 aprilie 1941, în comuna Baia de Fier, satul Poienari, absolvent al Universității din Craiova, 
Facultatea Economia Industriei Transporturilor şi Comunicațiilor, doctor în economie, prodecan al Facultății de 
Finanțe Bănci din cadrul Universității „Artifex” București, profesor asociat la Universitatea „Artifex” București, 
profesor asociat la institutul Bancar Român, doctor honoris causa al mai multor universități din lume, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, om de afaceri, președinte al Asociației Cultural-Științifice „Gh. Mecu”, domnul 
GHEORGHE MECU este un intelectual neobosit și un scriitor prolific, mărturie stând multele cărți de poezie, 
proză şi de știință pe care le-a scris, ca “Iubire interzisă”- poezie și “Viața petrecută în timp”. 

Gorjeanul Gheorghe Mecu a înființat la Baia de Fier, comuna sa natală, un Muzeu Etnografic și o Casă 
a Artelor unde anual organizează evenimente culturale. Gheorghe Mecu este unul dintre cei mai medaliați și 
premiați gorjeni, acesta fiind deținătorul titlului de „academician” al Academiei Europene de Relații Economice 
din Roma și multe altele. 

 Profesorul Mecu este ctitor al bisericii noi ridicate în Baia de Fier, în apropierea Casei Artelor și a 
Muzeului Etnografic. Despre personalitatea sa domnul Ion Cepoi spunea: „N-am să uit niciodată ce mi-a zis 
domnul Mecu la una dintre întâlnirile noastre: «Dumnezeu mi-a dat mai mult decât îmi trebuie, mă simt obligat 
să dau și eu la rândul meu!» De ani de zile, domnul Mecu exact asta face, ne dă ce crede dânsul că ne trebuie! 
Și bine face!” 

Din inițiativa poetului-profesor universitar doctor Gheorghe Mecu, în fața Casei Artelor și Muzeului 
Etnografic din comuna Baia de Fier a fost dezvelit bustul lui Constantin Brâncuși, operă realizată de sculptorul 
Constantin Sinescu. 

Profesor universitar doctor GHEORGHE MECU este un model semnificativ pentru oamenii din toate 
culturile și drumurile vieții, adoptând principiile realizărilor academice, contribuții aduse umanității, gânduri 
filozofice, succes literar, integritate intelectuală și multe altele.  
 

În zilele noastre avem  nevoie de persoane care se caracterizează prin excepționalele lor fapte – atât în 
sfera lor de influență imediată, cât și în societate, în ansamblu. 

 
Având în vedere considerentele de mai sus, supun spre aprobare, în forma prezentată, proiectul de 

hotărâre pentru acordarea distincţiei ,,DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ” , domnului profesor universitar doctor 
GHEORGHE MECU. 

     
                                                              

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTE 

Cosmin-Mihai Popescu 
 
 
 



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 distincţiei ,,DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ” 
 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune Consiliului Judeţean Gorj acordarea distincţiei ”DIPLOMĂ 
DE EXCELENŢĂ” domnului profesor universitar doctor GHEORGHE MECU. 
 

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 Judeţean Gorj nr. 85 din 30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului 

pentru acordarea titlului ”GORJEANUL ANULUI” şi a distincţiilor conferite unor 

personalităţi 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; 

 Propunerea Președintelui Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu, privind 

acordarea a distincției “Diplomă de excelență” domnului profesor universitar doctor, 

Gheorghe Mecu, înregistrată sub nr. 6030 din 15.05.2016; 

 Scrisoarea de recomandare a Comisiei consultative de specialitate a Consiliului Județean 

Gorj, pentru acordarea distincției “Diplomă de excelență” domnului Gheorghe Mecu, 

înregistrată sub nr. 3/6585 din 29.05.2017, 

 

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

distincției “Diplomă de excelență”, 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, întunită în ședința din 29.05.2017, a propus atribuirea distincţiei 

”DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ” domnului profesor universitar doctor GHEORGHE MECU, 

întocmind Procesul- verbal, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1/6585 din 29.05.2017, 

privind propunerea atribuirii distincţiei ”DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ și Scrisoarea de recomandare 

nr. 3/6585 din 29.05.2017, privind atribuirea distincţiei ”DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ profesor 

universitar doctor GHEORGHE MECU. 

 

Sumele necesare pentru acordarea distincției ”Diplomă de excelență” în valoare de 1.076,00 lei brut, 

respectiv, 1.000,00 lei net și achiziționarea unei plachete în casetă suport de pluș, în sumă de 200 lei 



fără T.V.A., plachetă format A5, 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 distincției 

”Diplomă de excelență” domnului Gheorghe Mecu, pentru acțiunile ce constituie un act de 

recunoștință şi apreciere a persoanelor pentru realizările deosebite în viaţa publică gorjeană şi 

contribuția adusă la promovarea imaginii județului Gorj. 

  

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

”Diplomă de excelență” domnului Gheorghe Mecu în forma prezentată.  

 

Director executiv,  Director executiv, 

Costel Marcau  

 

Director executiv adjunct, 

Daniela Stricescu 

 Ileana-Claudia Giurgiulescu 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


