
 

 
 

HOTĂRÂREA  Nr. 187 

din 24 august 2017 
 

privind: constatarea încetării exercitării temporare a funcţiei publice de conducere 
temporar vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi de către dl Chirnoagă Tudorel, consilier juridic, clasa I, grad 
superior în cadrul Compartimentului juridic şi contencios din cadrul Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă  Persoanelor Galaţi  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7311/19.08.2017 
 
 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 ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 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; 

Având în vedere prevederile art. 92 alin. (4) 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 exercitării temporare a funcţiei publice de conducere 
temporar vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi, de către d-l CHIRNOAGĂ TUDOREL, consilier juridic, clasa I, grad superior în 
cadrul Compartimentului juridic şi contencios din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi. 
   

  Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi şi d-lui CHIRNOAGĂ TUDOREL. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

Coca Ionel                                                                                                                                            SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./18.08.2017                                                                                                                                                 Coca Ionel 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
          Secretarul Judeţului, 
                Paul Puşcaş 
 


