
 

 
HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _________________ 2018 

 

privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului GROSU Constantin 
Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6.764/1/19.07.2018             

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 domnului ADUMITROAIEI Răzvan-Ionuț, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6.764/28.06.2018; 
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 6.764/09.07.2018 și înregistrată la Filiala 

Judeţeană Galaţi a Partidului Social Democrat sub nr. 42/10.07.2018; 
Având în vedere adresa Organizației Judeţene Galaţi a Partidului Social Democrat nr. 

35/10.07.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6.764/11.07.2018; 
Având în vedere raportul Comisiei de validare cu privire la validarea mandatului de consilier 

județean al domnului GROSU Constantin; 
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. 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. 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 validează mandatul de consilier judeţean al domnului GROSU Constantin, 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. 4 a 
Consiliului Județean Galați cu domnul GROSU Constantin. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului GROSU Constantin 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. 6.764/1/19.07.2018 

 
 

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

validarea mandatului de consilier judeţean al domnului  
GROSU Constantin 

 
 
 
 

Potrivit prevederilor articolului 9 alineatul (2) litera a) 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 este demisia.  

Este situaţia determinată de demisia domnului consilier judeţean ADUMITROAIEI 

Răzvan-Ionuț, prin prezentarea căreia, acesta a solicitat să se ia act de renunţarea la mandatul 

său de consilier judeţean. 

Ca urmare, prin act administrativ s-a luat act de încetarea de drept, prin demisie, a 

mandatului de consilier judeţean al domnului ADUMITROAIEI Răzvan-Ionuț şi s-a declarat 

vacant locul de consilier judeţean respectiv. 

Ocuparea locului de consilier judeţean, devenit vacant în urma demisiei domnului 

ADUMITROAIEI Răzvan-Ionuț care a candidat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pe 

lista Partidului Social Democrat, trebuie să se facă în condiţiile prevăzute de alineatul (33) al 

articolului 100 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, astfel: „Candidaţii 

înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă 

a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite 

vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării mandatului pentru 

ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor 

judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din organizaţia cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale”. 

În vederea validării mandatului pentru ocuparea locului devenit vacant, Partidul Social 

Democrat – Organizaţia Judeţeană Galaţi aduce la cunoştinţă că următorul candidat declarat 

supleant pe lista Partidului Social Democrat de la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 este 
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domnul GROSU Constantin, care ocupă poziția nr. 17 pe lista de candidați la alegerile locale din 

5 iunie 2016. Totodată, în cuprinsul aceleiași adrese se fac precizările conform cărora „ primul 

candidat supleant pe lista formațiunii noastre politice este domnul Grosu Constantin” și 

„confirmăm calitatea de membru al Partidului Social Democrat a domnului Grosu Constantin, 

pentru a putea fi validat”, în condițiile 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. 

Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi constată că domnul GROSU Constantin 

îndeplineşte condiţiile cerute de alineatul (33) al articolului 100 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. 

Prin validarea mandatului de consilier județean urmează a se completa componența 

comisiei de specialitate nr. 4 cu domnul GROSU Constantin. 

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 GROSU Constantin.  

 

 

COMISIA DE VALIDARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI: 

 

Preşedinte, Membri,  Secretar, 

SANDU Viorica 

IARU Romulus–Lucian 

 

ŞTEFAN Ion 

 

ALEXANDRU Adrian-Dănuț 

ZAHARIA Eugen 

 

 



.                                                                 
  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

Nr. 6.764/1/19.07.2018 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind  

validarea mandatului de consilier judeţean al domnului GROSU Constantin 

 
 

Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi propune şedinţei în plen,  în 
conformitate cu dispoziţiile 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 GROSU Constantin. 

În fapt, analizând proiectul de hotărâre, constatăm că acesta întruneşte condiţiile 
prevăzute de art. 100 alin. (33) 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, astfel: „Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt 
declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi 
pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt 
înscrişi în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, 
partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 
partea cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor 
judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din organizaţia 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale". 

În drept, potrivit dispoziţiilor 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, 
 
 

Mărioara 
Dumitrescu 

 
 
 

  

Direcţia Patrimoniu 
Director executiv, 

 
Constantin Cristea 

Serviciul Contencios şi Probleme 
juridice 

Şef serviciu, 
 

Andrei Mișurnov 
 

 

 

Mihai Ica/1 ex./ 12.07.2018                                                                                                                                    Secretarul Județului, Paul Pușcaș 


