
  

 
 

HOTĂRÂREA NR. 123 

 din 27 iunie 2019 
 

privind: modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Galați 

Iniţiator:Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7089/20.06.2019 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru 
administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare 
interinstituţională, ale Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) şi ale alin. (2) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispozițiilor 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: 
 

Articol unic. Art. 23 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 37 din 25 februarie 
2016, se modifică şi va avea următorul conținut: 

  „Art.23 (3). Mandatul vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi poate înceta înainte 
de termen în urma eliberării din funcţie. Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor Consiliului 
Judeţean Galaţi se face cu votul secret a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la 
propunerea motivată a cel puţin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcţie a 
vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului 
consiliului judeţean.”  
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
          Secretarul Judeţului, 
                  Ionel Coca 


