
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2019 
 

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, dl. Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14090/11.12.2019 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al 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 Județean Galați nr. 252 din 28 noiembrie 2019 
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier județean al domnului IARU Romulus–Lucian; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 253 din 28 noiembrie 2019 
privind validarea mandatului de consilier județean al domnului NISTOR Costel–Adrian; 

Având în vedere prevederile art. 89 alin. (17) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 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 domnului IARU Romulus–Lucian de către domnul 
NISTOR Costel–Adrian, consilier judeţean. 

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

 
P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel FOTEA 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

  Secretarul general al judeţului,  

               Ionel COCA 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 14090/11.12.2019 

 
REFERAT DE APROBARE 

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

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

ulterioare 
 

 
  Potrivit prevederilor art. 89 alin. (17) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “pentru validarea 
mandatelor, consiliile judeţene aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a 
mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3–5 consilieri aleşi”. 

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 IARU Romulus–Lucian a fost ales membru 
al Comisiei de validare.  

Potrivit prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare: “Calitatea de consilier local, 
respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, în următoarele cazuri: a)demisie […]“. 

Ca urmare, prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 252 din 28 noiembrie 2019 s-a 
constatat încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 
de consilier județean al domnului IARU Romulus–Lucian şi s-a declarat vacant locul de consilier 
judeţean respectiv.  

Pentru ocuparea locului de consilier judeţean, devenit vacant în urma demisiei domnului 
IARU Romulus–Lucian, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 253 din 28 
noiembrie 2019 prin care a fost validat mandatul de consilier județean al domnului NISTOR 
Costel–Adrian. 

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 domnului IARU Romulus–Lucian de către un alt consilier 
judeţean, în persoana domnului NISTOR Costel–Adrian, ceea ce presupune modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016.  

Precizăm totodată că Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84/2016 a suferit două 
modificări, astfel: în primă fază prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 155 din 27 iulie 
2017, atunci când doamna ȘERBAN Ecaterina–Lidia l-a înlocuit pe domnul DIMA Gheorghe și 
ulterior prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 78 din 25 aprilie 2018, atunci când 
domnul ALEXANDRU Adrian–Dănuț  a înlocuit-o pe doamna ȘERBAN Ecaterina–Lidia în cadrul 
Comisiei de validare a Consiliului Județean Galați. 
 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 
Direcțiile din aparatul de specialitate 
Nr. 14090/11.12.2019 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 84 din 27 iunie 2016 
privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni aleşi în 

Consiliul Județean Galați la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

 
 

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

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 IARU Romulus–Lucian 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 
Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 252 din 28 noiembrie 2019 s-a constatat încetarea de 
drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al 
domnului IARU Romulus–Lucian şi s-a declarat vacant locul de consilier judeţean respectiv. 

Pentru ocuparea locului de consilier judeţean, devenit vacant în urma demisiei domnului 
IARU Romulus–Lucian, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 253 din 28 
noiembrie 2019 prin care a fost validat mandatul de consilier județean al domnului NISTOR 
Costel–Adrian. 

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 domnului IARU Romulus–Lucian, mai 
exact domnul consilier județean NISTOR Costel–Adrian. 
b) starea de drept: analizând proiectul de hotărâre, constatăm că acesta întruneşte 
condiţiile prevăzute de art. 89 alin. (17) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “pentru validarea mandatelor, 
consiliile judeţene aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o 
comisie de validare alcătuită din 3–5 consilieri aleşi”. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întrunește condițiile de legalitate. 

 

Mihai Ica/1 ex./___.12.2019                                                                                                                   Secretarul general al județului, Ionel COCA 

 

Direcţia Economie şi Finanţe,  
George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare Regională,  
Laura ANGHELUȚĂ 

Direcţia Programe, 
Camelia EPURE  

 
 

Direcţia  
Arhitect Şef,  

Mărioara DUMITRESCU 
 

 
 

Direcția Tehnică, 
Elena SĂNDULACHE  

 
 
 
 

 
 

Direcţia Patrimoniu,  
Constantin CRISTEA 

 
 

Serviciul contencios şi  probleme 
juridice,  

 
_____________________________ 

 


