
 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 155 

din 27 iulie 2017 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 
privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul 
Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016  

Iniţiator: Președintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6.330/20.07.2017 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţului Galaţi;  
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean 

Galaţi, comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 

Având în vedere Ordinul Prefectului județului Galați nr. 131/14.06.2017 prin care s-a 
constatat încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
județean al domnului Dima Gheorghe; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind 
alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni aleşi în Consiliul Judeţean 
Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016; 

Având în vedere prevederile art. 90 coroborat cu art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.I.  Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind 

alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni aleşi în Consiliul Judeţean 
Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016, în sensul ocupării locului rămas vacant prin încetarea 
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului 
Dima Gheorghe de către doamna Șerban Ecaterina-Lidia, consilier judeţean. 

 
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică membrilor comisiei de validare şi altor persoane 

interesate şi este supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

                Paul Puşcaş 

 

 


