
 

 

HOTĂRÂREA NR. _______ 

 din ____ noiembrie 2020 
 

privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 
octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12200/17.11.2020 

  

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 Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 
privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 224 din 29 octombrie 2020 
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier judeţean al domnului Cristian DIMA; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 225 din 29 octombrie 2020 
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier judeţean al domnului COSCA Radu; 

Având în vedere Încheierea nr. 74/06.11.2020 pronunțată în camera de consiliu a 
Tribunalului Galați – Secția I Civilă; 

Având în vedere prevederile art. 32 și ale art. 37 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 173 din 30 iulie 2020; 

Având în vedere prevederile art. 124 coroborate cu cele ale art. 182 alin. (4) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În baza art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică și completează Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 
octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, după cum urmează: 

(1) Componența Comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia buget–finanţe, strategii, 
studii şi prognoză economico-socială se completează cu domnul GASPAROTTI Florinel–
Petru. 

(2) Componența Comisiei de specialitate nr. 6 – Comisia de analiză privind 
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a 
monumentelor istorice şi de arhitectură se modifică în sensul ocupării locului rămas vacant 
prin încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 
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consilier judeţean al domnului COSCA Radu, de către domnul ALEXANDRU Adrian–Dănuț, 
consilier judeţean. 
 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică domnului GASPAROTTI Florinel–Petru,  
domnului ALEXANDRU Adrian–Dănuț și 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. 12200  din 17.11.2020 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 

privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale  
Consiliului Judeţean Galaţi 

 
 

 Potrivit art. 124 coroborat cu art. 182 alin. (4) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare – după constituire consiliul judeţean îşi organizează comisii de specialitate, pe 
principalele domenii de activitate.  
 Conform prevederilor art. 124 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: “(1) După constituire consiliul local îşi organizează 
comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, în termenul stabilit prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. (…).” 
 Totodată, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173 din 30 iulie 2020, 
alegerea şi încetarea mandatului comisiilor de specialitate sunt reglementate în cuprinsul 
Capitolului III, astfel: dispoziţiile art. 33 alin. (1) – Consiliul Judeţean Galaţi stabileşte, pe 
toată durata mandatului, următoarele comisii de specialitate: 
 1. Comisia buget–finanţe, strategii, studii şi prognoză economico–socială; 
 2.Comisia pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială 
locală, judeţeană, regională şi europeană; 
 3. Comisia pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia 
mediului şi de servicii publice; 
 4. Comisia pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, 
activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement; 
 5. Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 
 6. Comisia de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, 
lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură. 
 Totodată, stabilirea numărului de membri ai fiecărei comisii se face prin hotărâre a 
şedinţei în plen a consiliului, iar preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Galaţi 
nu pot face parte din aceste comisii. 
  

Concret, prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020  
s-a stabilit componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi. În urma 
negocierilor a rezultat că cei doi consilieri județeni reprezentanți ai Partidului Alianța 
Liberalilor și Democraților vor face parte din  Comisia de specialitate nr. 1, și respectiv, 
Comisia de specialitate nr. 6 (în care a figurat, ca membru al comisiei, domnul COSCA 
Radu). 

Prin cererea nr. 11.319 din data de 23 octombrie 2020, adresată Consiliului 
Judeţean Galaţi, domnul consilier județean Cristian DIMA, aflat pe poziția nr. 1 pe lista 
Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, ales în Consiliul Județean Galați la alegerile 
locale din data de 27 septembrie 2020, a renunțat la mandatul de consilier județean, 
înainte de  stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
De asemenea, potrivit cererii de demisie înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 



11.498 din 28.10.2020, domnul COSCA Radu, aflat pe poziția nr. 2 pe lista Partidului Alianța 
Liberalilor și Democraților, ales în Consiliul Județean Galați la alegerile locale din data de 
27 septembrie 2020, a renunțat la mandatul de consilier județean. 
  Prin urmare, prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 224 din 29 octombrie 
2020, respectiv prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 225 din 29 octombrie 2020, 
s-a constatat încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier judeţean al domnului Cristian DIMA, precum și încetarea de drept, 
prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al 
domnului COSCA Radu și s-au declarat vacante locurile de consilieri judeţeni ale acestora.  
  Prin Încheierea nr. 74/06.11.2020 pronunțată în camera de consiliu, în dosarul nr. 
4.221/121/2020, Tribunalul Galați – Secția I Civilă, au fost validate mandatele de consilieri 
județeni ale domnului GASPAROTTI Florinel–Petru și domnului ALEXANDRU Adrian–
Dănuț.  

În consecință, se va completa componența Comisiei de specialitate nr. 1 cu domnul 
GASPAROTTI Florinel–Petru și se va modifica componența Comisiei de specialitate nr. 6 în 
sensul înlocuirii domnului COSCA Radu cu domnul ALEXANDRU Adrian–Dănuț. 

În aceste condiţii şi în baza dispoziţiilor art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, supunem Consiliului Judeţean Galaţi spre analiză şi aprobare proiectul actului 
administrativ sus–menţionat. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ica Mihai /1 ex./12.11.2020                                                                                                                                   Secretarul general al județului, Ionel COCA 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                     

Nr. 12200 din 17.11.2020 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 

privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale  

Consiliului Judeţean Galaţi 

 
 
 

 Prin referatul de aprobare iniţiatorul propune adoptarea actului administrativ 
având ca obiect modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 
26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Galaţi. 
 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 
 a) starea de fapt – prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 
octombrie 2020 a fost stabilită componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Galaţi. După renunțarea la mandatele de consilieri județeni ale domnilor Cristian 
DIMA și Radu COSCA, au fost declarate ca vacante locurile de consilieri judeţeni ale 
acestora, iar prin Încheierea nr. 74/06.11.2020 pronunțată în camera de consiliu, în 
dosarul nr. 4.221/121/2020, Tribunalul Galați – Secția I Civilă, au fost validate mandatele 
de consilieri județeni ale domnilor GASPAROTTI Florinel–Petru și ALEXANDRU Adrian–
Dănuț. Se va completa astfel componența Comisiei de specialitate nr. 1 cu domnul 
GASPAROTTI Florinel–Petru și se va modifica componența Comisiei de specialitate nr. 6 în 
sensul înlocuirii domnului COSCA Radu cu domnul ALEXANDRU Adrian–Dănuț. 
 b) starea de drept – proiectul de hotărâre este susţinut de prevederile art. 124 
coroborat cu art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: art. 124 alin. (1) 
prevede: „După constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe 
principalele domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului local. (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii 
locali. (3) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de 
specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi 
denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce 
revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală 
a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice 
de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar. (4) 
Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare 
comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei 
politice de la ultimele alegeri locale. (5) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de 
fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către consiliul local, avându-se în 
vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi 
desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face 
parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.” 

Potrivit prevederilor art. 182 alin. (4) din acelaşi act normativ: „Dispoziţiile art. 124–
127 […] se aplică în mod corespunzător.”  



 Totodată, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173 din 30 iulie 2020, se 
prevede în cuprinsul art. 33 alin. (1): „Consiliul Judeţean Galaţi stabileşte, pe toată durata 
mandatului, următoarele comisii de specialitate: 
 1. Comisia buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială; 
 2. Comisia pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială 
locală, judeţeană, regională şi europeană; 
 3. Comisia pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia 
mediului şi de servicii publice; 
 4. Comisia pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, 
activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement; 
 5. Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 
 6. Comisia de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, 
lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură.” 

În cuprinsul aceluiași act administrativ, la art. 37 se stipulează: „Dacă se pune 
problema completării sau a modificării componenţei comisiilor de specialitate, pe parcursul 
mandatului, se utilizează aceeaşi procedură ca la alegere.” 
 În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile 
de legalitate şi poate fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
Ica Mihai /1 ex./12.11.2020                                                                                                                                    Secretarul general al județului, Ionel COCA 

Direcţia Economie şi Finanţe,  
George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare Regională,  
Laura–Delia ANGHELUȚĂ 

Direcţia Programe, 
Camelia EPURE  

 
 
 
 

Direcţia  
Arhitect Şef,  

______________________ 
 

 
 
 

Direcția Tehnică, 
Elena SĂNDULACHE  

 
 

 
 
 
 

Direcţia Patrimoniu,  
Constantin CRISTEA 

 
 
 
 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice,  

 
_____________________ 

 


