
 

 
HOTĂRÂREA NR. 198 

din 26 octombrie 2018 
 

privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului VLAD Ionel 
Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25.057/22.10.2018             

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 cererea de demisie a doamnei BURUIANĂ Natalița, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 9.884/02.10.2018; 
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 25.057/08.10.2018 către 

Organizația Judeţeană Galaţi a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților; 
Având în vedere adresa Filialei Judeţene Galaţi a Partidului Alianța Liberalilor și 

Democraților nr. 118/11.10.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
25.057/17.10.2018; 

Având în vedere raportul Comisiei de validare din data de 18.10.2018, cu privire la 
validarea mandatului de consilier județean al domnului VLAD Ionel; 

Având în vedere prevederile art. 100 alin. (33)  din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali;  

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. 31 alin (3) şi alin. (5) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, 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 validează mandatul de consilier judeţean al domnului VLAD Ionel, ales în 
Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016. 

 

Art.2. 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. 1 a Consiliului Județean Galați cu domnul VLAD Ionel. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului VLAD Ionel 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,  

                     Ionel Coca 


