
 
 

HOTĂRÂREA  Nr. 186 

din 24 august 2017 
 

privind: constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu 
Emanoil Cătălin,  Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi           
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7310/19.08.2017 
  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Sentinţa penală nr. 505/10.12.2015, pronunţată de Tribunalul Galaţi în 
Dosarul nr. 6924/121/2014; 

Având în vedere Decizia Penală nr. 640/A/01.06.2016, pronunţată de Curtea de Apel 
Galaţi în Dosarul nr. 6924/121/2014; 

Având în vedere prevederile art. 54 lit. h) şi ale art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 
188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)  lit. e) alin. (5) lit. a) pct. 11 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor 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.1. Se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu 
Emanoil Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi. 
  

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi şi domnului Bocăneanu Emanoil Cătălin. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 

 
 
Contrasemnează pentru legalitate 
            Secretarul Judeţului 
                   Paul Puşcaş 
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