
 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA  Nr. ____ 

din _________________ 2017 

 

privind: încetarea raportului de muncă a domnului Sandu Vali Viorel, director general 
al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Galaţi, ca urmare a demisiei 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5351/21.06.2017 
  

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, 3 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere demisia d-lui Sandu Vali Viorel, Director General al Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 5351/21.06.2017; 

Având în vedere prevederile art. 81 din Legea nr. 53/2003, (Codul muncii) republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza 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. (1) Încetează raportul de muncă al domnului Sandu Vali Viorel, director general 
al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Galaţi, ca urmare a demisiei;  
 (2) Se stabileşte un termen de preaviz de 20 zile lucrătoare începând cu data 
comunicării prezentei hotărâri. 
  
  Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi şi domnului Sandu Vali Viorel. 
 
 

P R E Ş E D I N T E , 

 

Costel Fotea 
 
 
 
 

 

Coca Ionel                                                                                                                                    SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./21.06.2017                                                                                                                                         Coca Ionel 

Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                      
Nr. 5351/21.06.2017 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind încetarea raportului de 

muncă a domnului Sandu Vali Viorel, director general al Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, ca urmare a demisiei 

 

 

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 

Galaţi este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului 

Judeţean Galaţi. 

În data de 21.06.2017 a fost înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

5351/21.06.2017 demisia d-lui Sandu Vali Viorel din funcţia de director general al Serviciul 

Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi.  

Unul dintre cazurile de încetare a raporturilor de muncă este cel prevăzut de Codul 

Muncii (Legea nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare), la art. 81. 

Potrivit prevederilor acestui text de lege: „(1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de 

voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea 

contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. (2) Angajatorul 

este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia 

dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă. (3) Salariatul 

are dreptul de a nu motiva demisia.”. 

 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 

judeţean „numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea 

raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru 

conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean”.  

 

Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului 

Judeţean Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 
 

Coca Ionel                                                                                                                                                          SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./21.06.2017                                                                                                                                                              Coca Ionel 



CONSILIIUL JUDEŢULUI GALAŢI                                                          
Nr. 5351/21.06.2017 

    
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind încetarea raportului de 

muncă a domnului Sandu Vali Viorel, director general al Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, ca urmare a demisiei 

 
 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune aprobarea unui proiect de hotărâre privind 

încetarea raportului de muncă al domnului Sandu Vali Viorel, director general al Serviciului 

Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, ca urmare a 

demisiei.  

Această propunere survine ca urmare a depunerii şi înregistrării la Consiliul Judeţean 

Galaţi a demisiei d-lui Sandu Vali Viorel din funcţia de director general al Serviciului Public 

Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi. 

Unul dintre cazurile de încetare a raporturilor de muncă este cel prevăzut de Codul 

Muncii (Legea nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare), la art. 81. 

Potrivit prevederilor acestui text de lege: „(1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a 

salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului 

individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. (2) Angajatorul este obligat să 

înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul 

salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă. (3) Salariatul are dreptul de 

a nu motiva demisia.”. 

 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 

judeţean „numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor 

de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean”.  

 

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 

 

 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

 
Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara 
Şef serviciu, 

Mişurnov Andrei 
Şef serviciu, 
Coca Ionel  
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