
 
 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2018 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind 
alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean 
Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare 

Iniţiator: Președintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4169/16.04.2018 

Consiliul 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 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind alegerea 

Comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile 
locale din 5 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 155 din 27 iulie 2017 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de 
validare a mandatelor consilierilor județeni aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 
iunie 2016; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 43 din 30 martie 2018 privind 
constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 
consilier județean al doamnei ȘERBAN Ecaterina-Lidia; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 44 din 30 martie 2018 privind validarea 
mandatului de consilier județean al domnului ALEXANDRU Adrian-Dănuț; 

Având în vedere prevederile art. 90 coroborat cu art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul 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.I.  Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind 

alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi la 
alegerile locale din 5 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ocupării locului 
rămas vacant prin încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 
de consilier judeţean al doamnei ȘERBAN Ecaterina-Lidia de către domnul ALEXANDRU Adrian-
Dănuț, consilier judeţean. 

 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică membrilor comisiei de validare 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 Puşcaș 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 4169/16.04.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind 

alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni aleşi în Consiliul 
Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu modificările și completările 

ulterioare 

 
 
  Potrivit prevederilor art. 90 coroborat cu art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “pentru 
validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga 
durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri”. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 
2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni aleşi în Consiliul 
Judeţean Galaţi la alegerile din 5 iunie 2016, domnul DIMA Gheorghe a fost ales membru al 
Comisiei de validare. Potrivit prevederilor articolului 9 alineatul (2) litera h¹) din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, unul dintre 
cazurile în care încetează de drept calitatea de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului este: “pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației 
minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales”. Ca urmare, prin Ordinul Prefectului județului 
Galați nr. 131/14.06.2017, s-a luat act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului DIMA Gheorghe şi s-a declarat vacant 
locul de consilier judeţean respectiv.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 155 din 27 iulie 2017, locul rămas vacant 
în cadrul Comisiei de validare a fost ocupat de către doamna consilier județean ȘERBAN 
Ecaterina-Lidia.  

Prin cererea de demisie nr. 2.717 din data de 01 martie 2018, adresată Consiliului 
Judeţean Galaţi, doamna ȘERBAN Ecaterina-Lidia a solicitat să se ia act de renunţarea la 
mandat. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 43 din 30 martie 2018 s-a 
constatat încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 
de consilier județean al doamnei ȘERBAN Ecaterina-Lidia.  

Pentru ocuparea locului de consilier judeţean, devenit vacant în urma demisiei doamnei 
ȘERBAN Ecaterina-Lidia, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 44 din 30 martie 
2018 prin care a fost validat mandatul de consilier județean al domnului ALEXANDRU Adrian-
Dănuț. 

Această situaţie de fapt implică completarea locului rămas vacant în cadrul Comisiei de 
validare, prin încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier judeţean al doamnei ȘERBAN Ecaterina-Lidia de către un alt consilier 
judeţean, în persoana domnului ALEXANDRU Adrian-Dănuț, ceea ce presupune modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016. 
 În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbatere şedinţei în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor 
consilierilor județeni aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi, comisia 
juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
de cooperare interinstituţională.  

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 4169/16.04.2018 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 
privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni aleşi în 
Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu modificările și 

completările ulterioare 
 
 

   
Prin proiectul de hotărâre mai sus arătat, se propune şedinţei în plen constatarea 

vacanţei unui loc în componenţa Comisiei de validare a Consiliului Județean Galaţi.  
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

a) starea de fapt: în calitate de consilier judeţean, domnul DIMA Gheorghe a activat în 
cadrul Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Galaţi, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor 
județeni aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile din 5 iunie 2016. Prin Ordinul Prefectului 
județului Galați nr. 131/14.06.2017, s-a luat act de încetarea de drept, înainte de expirarea 
duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului DIMA Gheorghe şi s-a declarat 
vacant locul de consilier judeţean respectiv.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 155 din 27 iulie 2017, locul rămas vacant 
în cadrul Comisiei de validare a fost ocupat de către doamna consilier judeţean ȘERBAN 
Ecaterina-Lidia. Ulterior, doamna ȘERBAN Ecaterina-Lidia a solicitat să se ia act de renunţarea 
la mandat și prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 43 din 30 martie 2018 s-a constatat 
încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
județean al acesteia. Pentru ocuparea locului de consilier judeţean, devenit vacant în urma 
demisiei doamnei ȘERBAN Ecaterina-Lidia, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Județean Galați 
nr. 44 din 30 martie 2018 prin care a fost validat mandatul de consilier județean al domnului 
ALEXANDRU Adrian-Dănuț. 

Pe locul rămas vacant în cadrul Comisiei de validare a Consiliul Judeţean Galaţi, va fi 
ales un alt consilier judeţean care va activa, astfel, în locul doamnei ȘERBAN Ecaterina-Lidia, 
mai exact domnul consilier județean ALEXANDRU Adrian-Dănuț. 
b) starea de drept: analizând proiectul de hotărâre, constatăm că acesta întruneşte 
condiţiile prevăzute de art. 90 coroborat cu art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “pentru 
validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga 
durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri”. 

În consecinţă, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate pentru 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, 

 

Mișurnov Andrei 

 
Mihai Ica/1 ex/13.04.2018                                                                                                                                                                    Secretarul Județului, Paul Pușcaș 


