
 

 
HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _________________ 2017 

 

privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Deaconescu Vasile-
Daniel 
Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.316/22.06.2017             

 

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

Galaţi; 
Având în vedere raportul Comisiei de validare cu privire la validarea mandatului de consilier 

județean al domnului Deaconescu Vasile-Daniel; 
Având în vedere sentința civilă a Tribunalului Galați, Secția Contencios administrativ și 

fiscal nr. 518/08.06.2017; 
Având în vedere adresa Organizaţiei Judeţene Galaţi a Partidului Alianța Liberalilor și 

Democraților nr. 18/20.06.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 5.316/20.06.2017; 
Având în vedere prevederile art. 6 alin (5) din anexa Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu 
modificările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 90 coroborat cu art. 31 alin (3) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se ia act de prevederile sentinței civile a Tribunalului Galați, Secția Contencios 
administrativ și fiscal nr. 518/08.06.2017. 

 

Art.2. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Deaconescu Vasile-Daniel, 
ales în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016. 

 

Art.3. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 122/08.07.2016 privind 
stabilirea componenței comisiilor de specialitate, în sensul completării componenței comisiei de 
specialitate nr. 3 a Consiliului Județean Galați cu domnul Deaconescu Vasile-Daniel. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică domnului Deaconescu Vasile-Daniel, doamnei 
Buruiană Natalița 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       



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Comisia de validare 

Nr. 5.316/22.06.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind  
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Deaconescu Vasile-

Daniel 
 

 La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 5 iunie 2016, domnul 
Deaconescu Vasile-Daniel a candidat pe Lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – 
Organizația Județeană Galați și i s-a atribuit un mandat de consilier județean în cadrul Consiliului 
Județean Galați. 
 Conform Raportului Comisiei de validare de la Ședința de constituire a Consiliului Județean 
Galați din 27 iunie 2016, s-a constatat că domnul Deaconescu Vasile-Daniel a pierdut calitatea de 
membru al formațiunii politice A.L.D.E. pe lista căreia a candidat și s-a supus validării dosarul 
următorului supleant, respectiv doamna Buruiană Natalița, al cărei mandat de consilier județean a 
fost validat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 88/27.06.2016. 

Potrivit prevederilor articolului 6 alineatul (5) din anexa Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu 
modificările și completările ulterioare: “În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat 
ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv 
mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.” 

Prin sentința civilă a Tribunalului Galați, Secția Contencios administrativ și fiscal nr. 
518/08.06.2017 s-a constatat calitatea de membru de partid a domnului Deaconescu Vasile Daniel 
și, totodată, s-a dispus anularea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 88/27.06.2016 privind 
validarea mandatului de consilier județean al doamnei Buruiană Natalița. În consecință, instanța de 
judecată obligă Consiliul Județean Galați să valideze mandatul de consilier județean al domnului 
Deaconescu Vasile Daniel.  

Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi constată că domnul Deaconescu Vasile 
Daniel îndeplineşte condiţiile cerute de alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 115/2015, pentru 
alegerea autorităţilor administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali. 

Totodată, prin validarea mandatului de consilier județean al domnului Deaconescu Vasile 
Daniel urmează a se completa și componența comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Județean 
Galați. 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi, precum şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5, juridică, pentru 
administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare 
interinstituţională. 
 În concluzie, comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi propune spre dezbatere 
şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier judeţean al domnului Deaconescu Vasile Daniel.  

 

COMISIA DE VALIDARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Preşedinte, Membri,  Secretar, 

SANDU Viorica 

__________________ 

ZAHARIA Eugen 

 

IARU Romulus–Lucian 

 

ŞTEFAN Ion 

 



.                                                                 
  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

Nr. 5.316/22.06.06.2017 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind  

validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Deaconescu Vasile Daniel 

 

   
Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi propune şedinţei în plen,  în 

conformitate cu dispoziţiile art. 90 coroborat cu art. 31 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, validarea 
mandatului de consilier judeţean al domnului Deaconescu Vasile Daniel. 

a) În fapt, Conform Raportului Comisiei de validare de la Ședința de constituire a 
Consiliului Județean Galați din 27 iunie 2016, s-a constatat că domnul Deaconescu Vasile-
Daniel a pierdut calitatea de membru al formațiunii politice A.L.D.E. pe lista căreia a 
candidat și s-a supus validării dosarul următorului supleant, respectiv doamna Buruiană 
Natalița. Prin sentința civilă a Tribunalului Galați, Secția Contencios administrativ și fiscal nr. 
518/08.06.2017 s-a constatat calitatea de membru de partid a domnului Deaconescu Vasile 
Daniel și, totodată, s-a dispus anularea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
88/27.06.2016 privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Buruiană 
Natalița. În consecință, instanța de judecată obligă Consiliul Județean Galați să valideze 
mandatul de consilier județean al domnului Deaconescu Vasile Daniel. 

b) În drept, analizând proiectul de hotărâre, constatăm că acesta întruneşte condiţiile 
prevăzute de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali. Potrivit dispoziţiilor art. 90 coroborat cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, validarea mandatului de consilier judeţean se face 
prin votul deschis al majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi. Persoana al cărei mandat este 
supus validării nu participă la vot. 
 Proiectul de hotărâre astfel iniţiat urmează a fi supus dezbaterii în şedinţa în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 

Direcţia Economie şi Finanţe 

Director executiv, 

 

George Stoica 

Direcţia de Dezvoltare Regională 

Director executiv, 

 

Camelia Epure 

Direcţia Arhitect Şef, 

 

 

Dumitrescu Mărioara 

 
 
 

  

Direcţia Patrimoniu 

Director executiv, 

 

Cristea Constantin 

Serviciul Contencios şi Probleme juridice 

Şef serviciu, 

 

Mișurnov Andrei 
 

 


