
 

 
HOTĂRÂREA NR. 170 

din 30 iulie 2020 
 

privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin 
STOIAN  
Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.324/20.07.2020             

 

Consiliului 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 cererea de demisie a domnului Eugen ZAHARIA, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 7.115/30.06.2020; 
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 7.324/07.07.2020 către 

Organizaţia Judeţeană Galaţi a Partidului Social Democrat; 
Având în vedere adresa Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Galaţi nr. 

47/08.07.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 7.324/10.07.2020; 
Având în vedere raportul Comisiei de validare din data de 20.07.2020, cu privire la 

validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin STOIAN; 
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. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 597 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin 

STOIAN, 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 componenţei comisiei 
de specialitate nr. 1  a Consiliului Județean Galaţi cu domnul Claudiu–Codrin STOIAN. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Claudiu–Codrin STOIAN. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 
 
 
 
   Contrasemnează pentru legalitate: 
     Secretarul general al judeţului,  
                     Ionel COCA 
 
 


