
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

 din ___________________ 2020 

 
privind: alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi 

 
 Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere propunerile formulate în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  

specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere procesul–verbal privind consemnarea rezultatului votului secret 

pentru alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere dispoziţiile art. 173 alin. (1) lit. a) şi ale alin. (2) lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 188 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul 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. (1) Se alege în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi 

doamna/domnul consilier judeţean ____________________. 
(2) Se alege în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi 

doamna/domnul consilier judeţean _____________________. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica doamnei/domnului consilier judeţean 
_____________________ şi doamnei/domnului consilier judeţean _________________ 
şi este supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. 

 

 
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. 11304 din 22.10.2020 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind  
alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi 

 
După desfăşurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 

27 septembrie 2020, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatului de 

preşedinte al consiliului judeţean, respectiv atribuirea mandatelor de consilieri judeţeni, 

s-au declanşat procedurile legale de constituire a Consiliului Judeţean Galaţi în noua 

reglementare statuată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ulterior, prin ordinul Prefectului Judeţului Galaţi nr. 404 din 19 octombrie 2020 s-a 

constatat legala constituire a Consiliul Judeţean Galaţi, în urma validării mandatului şi a 

depunerii jurământului de către preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi şi a unui număr 

de 31 de consilieri judeţeni. După parcurgerea acestor etape legale se trece la chestiunile 

organizatorice prevăzute în Titlul III „Organizarea Consiliului Judeţean Galaţi” din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, adoptat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173 din 30 iulie 2020, dintre care – prin iniţierea 

prezentului proiect – se vizează alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi. 

Aceasta, deoarece consiliul judeţean deţine potrivit legii atribuţii privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 

ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de 

interes judeţean, în exercitarea cărora procedează la alegerea, din rândul consilierilor 

judeţeni, a doi vicepreşedinţi. 

Din punct de vedere procedural, aceştia se aleg prin vot secret, cu majoritate 

absolută, propunerile pentru candidaţii la funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean 

putând fi formulate în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi pe ordinea de zi 

a căreia va figura înscris proiectul actului administrativ. De precizat că, potrivit art. 188 

alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, la deliberarea şi adoptarea hotărârilor care 

privesc alegerea vicepreşedinţilor consiliului judeţean participă şi votează consilierul 

judeţean care candidează la funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean. 

 În concluzie, supunem spre aprobare şedinţei în plen proiectul actului 

administrativ sus-arătat. 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 

 
VASILIU M. M./1 ex./19.10.2020                                                                                                                      Secretarul general al judeţului Galaţi: Ionel COCA  
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI     
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE                                                 
Nr. 11304 din 22.10.2020 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind alegerea 

vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 Prin referatul de aprobare iniţiatorul – domnul Costel FOTEA, preşedintele 

Consiliului Judeţean Galaţi – propune adoptarea actului administrativ vizând alegerea 

vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi. 

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

 a) starea de fapt:  

 În urma desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din 

data de 27 septembrie 2020 s-au declanşat procedurile legale de constituire a 

Consiliului Judeţean Galaţi în noua reglementare statuată în Titlul V, Capitolul III din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare (este vorba despre art. 113–122, coroborate cu 

cele ale art. 172). Totodată, prin ordinul Prefectului Judeţului Galaţi nr. 404 din 19 

octombrie 2020 s-a constatat legala constituire a Consiliul Judeţean Galaţi, în urma 

validării mandatului şi a depunerii jurământului de către preşedintele Consiliului 

Judeţean Galaţi şi a unui număr de 31 de consilieri judeţeni. După parcurgerea acestor 

etape legale se trece la chestiunile organizatorice prevăzute în Titlul III „Organizarea 

Consiliului Judeţean Galaţi” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Galaţi, adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173 

din 30 iulie 2020, din care interesează alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Galaţi. 

 b) starea de drept: 

 Proiectul de act administrativ este susţinut de prevederile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi anume art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) [„Consiliul 

judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 

autonome de interes judeţean; […] alin. 2 lit. a) „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la 

alin. (1) lit. a), consiliul judeţean: a) alege din rândul consilierilor judeţeni 2 

vicepreşedinţi, la propunerea preşedintelui sau a consilierilor judeţeni;” 
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 În continuare, art. 188 din acelaşi act normativ statuează: „(1) Consiliul 

judeţean alege dintre membrii săi 2 vicepreşedinţi. (2) Vicepreşedinţii consiliului 

judeţean se aleg prin vot secret, cu majoritate absolută. […]” La alin. (5) se prevede că 

„la deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie 

a vicepreşedintelui consiliului judeţean participă şi votează consilierul judeţean care 

candidează la funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv 

vicepreşedintele consiliului judeţean a cărui eliberare din funcţie se propune.” 

 Totodată, dispoziţii similare sunt incluse în Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Galaţi nr. 173 din 30 iulie 2020, astfel: art. 29 alin. (1) „Consiliul Judeţean Galaţi alege 

dintre membrii săi 2 vicepreşedinţi.” La alin. (2) teza I din acelaşi articol se prevede că 

„Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Galaţi se aleg prin vot secret, cu majoritate 

absolută.” În continuare, la art. 55 lit. a) şi la art. 56 lit. a) din regulament sunt reluate 

prevederile legale sus-citate. 

 În fine, potrivit art. 5 lit. cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

expresia „majoritate absolută” – cea necesară pentru alegerea celor doi vicepreşedinţi 

ai Consiliului Judeţean Galaţi – este definită ca fiind „primul număr natural strict mai 

mare decât jumătate din totalul membrilor în funcţie ai organului colegial.” 

În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile pentru a 

fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

VASILIU M. M./19.10.2020/1 ex.                                                                                                                    Secretarul general al judeţului Galaţi: Ionel COCA 

Direcţia economie şi 
finanţe, 

Direcţia de dezvoltare 
regională, 

Direcţia 
programe 

George STOICA Laura–Delia 
ANGHELUŢĂ 

Camelia EPURE 

   

Direcţia  
arhitect–şef, 

Direcţia 
tehnică, 

Direcţia 
patrimoniu, 

 Elena SĂNDULACHE Constantin CRISTEA 

 
 Serviciul contencios şi probleme juridice, 

Consilier juridic 


