
  

 
 

HOTĂRÂREA NR. ______ 

 din _____________ 2019 
 

privind: completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Galați 
Iniţiator:Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4427/12.04.2019 

 
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. 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. După art.30 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr.37 din 25 februarie 2016, se 
introduce un nou articol, cu următorul conținut: 

  „Art.301. Dacă funcția de secretar al județului este vacantă, nu a putut fi ocupată prin 
concurs și termenul legal de exercitare temporară a expirat, Președintele Consiliului Județean 
Galați va numi prin dispoziție un funcționar public care îndeplinește condițiile legale pentru 
ocuparea funcției de secretar al județului, pentru a contrasemna hotărârile Consiliului Județean 
Galați și a aviza pentru legalitate dispozițiile Președintele Consiliului Județean Galați, până când 
funcția va putea fi ocupată prin promovare temporară sau concurs, în condițiile legii.”  
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
 
 
 
Contrasemnează pentru legalitate 
          Secretarul Judeţului, 
                  Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI                                                
Nr. 4427/12.04. 2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Galați privind completarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați 

 
 Pentru exercitarea în bune condiții a atribuțiilor Consiliului Județean Galați și a atribuțiilor 

Președintelui Consiliullui Județean Galați, un rol important revine secretarului județului, singurul 

funcționar public de conducere cu atribuții stabilite de lege. În conformitate cu dispozițiile art.97 

și ale art.98 coroborat cu art. 48 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârile consiliului județean se semnează 

de președinte și se contrasemnează de secretar. Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul 

în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, va depune în scris şi va expune consiliului 

județean opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei. De asemenea, va 

comunica prefectului hotărârile consiliului județan și eventualele obiecţii cu privire la legalitate. 

Potrivit art.117 din legea invocată, secretarul județului avizează, pentru legalitate, dispoziţiile 

preşedintelui consiliului judeţean. 

Drept urmare, este imperios necesară asigurarea continuității funcției de secretar al 

județului, în caz că aceasta rămâne vacantă, sau cel puțin a exercitării atribuțiilor privind 

contrasemnarea hotărârilor consiliului judeșean și avizarea dispozițiilor președintelui consiliului 

judeţean, pentru a evita blocajul instituțional. 

Pentru asigurarea continuității funcției publice de conducere, Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcționarilor publici prevede posibilitatea exercitării acesteia cu caracter temporar. 

Astfel, potrivit art. 92 alin.(1): „Exercitarea cu caracter temporar  a unei funcții publice de 

conducere vacante sau temporar vacante se realizează prin promovarea temporară a unui 

funcționar public care îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitatea studiilor pentru 

ocuparea funcției publice și care nu are o sancțiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în 

condițiile prezentei legi.” Potrivit alin.(2) al aceluiași articol: „Dacă funcția publică este vacantă, 

măsura prevăzută la alin.(1) se dispune de către persoana care are competența numirii în funcția 

publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu notificarea prealabilă a 

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii.” În fine, 

alin.(3) al art.92 pevede:„În mod excepțional, perioada prevăzută la alin.(2) poate fi prelungită cu 

maximum 3 luni, cu notificarea prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile 

înainte de dispunerea măsurii, dacă autoritatea sau instituția publică a organizat concurs de 

recrutare ori promovare și funcția publică nu a fost ocupată, în condițiile legii.” 

Din analiza textelor de lege citate, rezultă că ocuparea temporară a funcției publice de 

conducere de secretar al județului poate dura maximum 6 luni într-un an calendaristic și dacă s-a 

organizat concurs pentru ocuparea ei și nu a putut fi ocupată, exercitarea temporară poate fi 

prelungită cu maximum 3 luni. Rămâne astefel descoperită o perioadă dde 3 luni într-un an 

calendaristic, perioadă în care nu arfe cine contrasemna hotărârile consiliului judeșean și aviza 

dispozițiile președintelui. 



 

Având în vedere cele prezentate, pentru a evita blocajul instituțional, soluția preconizată 

este completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați 

potrivit proiectului de hotărâre alăturat, astfel încât Președintele Consiliului Județean Galați să 

poată desemna un funcționar public care, fără a exercita funcția de secretar al județului, să poată 

contrasemna hotărârile consiliului judeșean și să poată aviza dispozițiile președintelui, pînă la 

ocuparea funcției printr-o nouă exercitare temporară sau prin concurs. 

Potrivit prevederilor 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, 

președintele consiliului județean are competența de a întocmi şi supune spre aprobare consiliului 

judeţean modificarea regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, iar potrivit 

prevederilor art. 91 alin. (2) lit.c) din aceeași lege, Consiliul județan are competența de a-și aproba 

propriul regulamentului de organizare şi funcţionare. 

Menționăm, de asemenea, prevederile art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora,  

în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri. 

Solicit raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de specialitate și avizul 

Comisiei de specialitate nr. 5. 

Față de cele învedearate, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
 
 
 

P R E Ș E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI                                               Nr. 4427/12.04.2019 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Galați privind completarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați 

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

Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Județean Galați.  
Pentru exercitarea în bune condiții a atribuțiilor Consiliului Județean Galați și a atribuțiilor 

Președintelui Consiliullui Județean Galați, un rol important revine secretarului județului, singurul 
funcționar public de conducere cu atribuții stabilite de lege. Drept urmare, este imperios necesară 
asigurarea continuității funcției de secretar al județului, în caz că aceasta rămâne vacantă, sau cel 
puțin a exercitării atribuțiilor privind contrasemnarea hotărârilor consiliului judeșean și avizarea 
dispozițiilor președintelui consiliului judeţean, pentru a evita blocajul instituțional. 

În conformitate cu dispozițiile art. 97 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: “(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi 
revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de 
cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă 
majoritate. (2) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele 
consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni. Redactarea 
proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-
teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean. (3) 
Hotărârile se semnează de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele consiliului 
judeţean care a condus şedinţa şi se contrasemnează de secretarul judeţului.” 

 Art. 48 din acelaşi acelaşi act normativ prevede: „(1) Secretarul unităţii administrativ-
teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest 
caz, va depune în scris şi va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în 
procesul-verbal al şedinţei. (2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile 
consiliului local primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la 
data adoptării. (3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în 
scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop.” 

Potrivit prevederilor art. 117 lit. a) din legea invocată, secretarul județului avizează, 
pentru legalitate, dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean. 

În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „Preşedintele 
consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii principale de atribuţii: 
a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes 
judeţean;”. În exercitarea acestor atribuţii, președintele consiliului județean are competența de a 
întocmi şi supune spre aprobare consiliului judeţean modificarea regulamentului propriu de 
organizare şi funcţionare. 

Potrivit prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) din aceeași lege, Consiliul județan are 
competența de a-și aproba propriul regulamentului de organizare şi funcţionare. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
 

Director executiv, 
Stoica George 

 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Arhitect şef, 
Dumitrescu Mărioara   

 
Director executiv, 

Cristea Constantin 
Serviciul de management al resurselor 

umane, sănătate şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 

__________ 

Şef serviciu, 
Mişurnov Andrei 

                     


