
  

 
 

HOTĂRÂREA NR. ______ 

 din _____________ 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 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI                                                
Nr.7089/20.06.2019 
 
 

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

 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi a fost aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 37/25 februarie 2016. Pe parcursul perioadei de 

aplicare a prevederilor acestuia au survenit o serie de modificări legislative care au dus la 

apariţia unei neconcordanţe între reglementarea cuprinsă în Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi şi prevederea cuprinsă în legea organică – Legea nr. 

215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

În aceste condiţii, este necesară armonizarea actului administrativ (Hotărârea Consiliului 

Judeţean Galaţi de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Galaţi) cu actul normativ – Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În aceste condiţii urmează a fi modificat 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, în scopul corelării acestuia cu art. 101 alin. (3) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 
 
 
 

P R E Ș E D I N T E, 
Costel Fotea 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI                                                
Nr. 7089/20.06.2019 
 
 
 

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

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

Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Județean Galați.  

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi a fost aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 37/25 februarie 2016. Pe parcursul perioadei de 

aplicare a prevederilor acestuia au survenit o serie de modificări legislative care au dus la 

apariţia unei neconcordanţe între reglementarea cuprinsă în Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi şi prevederea cuprinsă în legea organică – Legea nr. 

215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

În aceste condiţii, este necesară armonizarea actului administrativ (Hotărârea Consiliului 

Judeţean Galaţi de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Galaţi) cu actul normativ – Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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 

                     


