
 

 
HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _________________ 2020 

 

privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iulian IOSIF  
Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.048/14.02.2020             

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 Sorin CREȚU, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Galaţi sub nr. 1.897/07.02.2020; 
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 2.048/11.02.2020 către 

Organizaţia Judeţeană Galaţi a Partidului Național Liberal; 
Având în vedere adresa Partidului Național Liberal – Filiala Teritorială Galaţi nr. 

44/13.02.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 2.048/13.02.2020; 
Având în vedere raportul Comisiei de validare din data de 14.02.2020, cu privire la 

validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iulian IOSIF; 
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 Ordonanța de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

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

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Iulian IOSIF, 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 componenței comisiei 
de specialitate nr. 1  a Consiliului Județean Galați cu domnul Iulian IOSIF. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Iulian IOSIF. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

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



.                                                                 
  

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 2.048/14.02.2020 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind  
validarea mandatului de consilier județean al domnului Iulian IOSIF 

 
 

Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi propune şedinţei în plen, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iulian 
IOSIF. 

În fapt, prin cererea de demisie a domnului consilier judeţean Sorin CREȚU, acesta a solicitat să 
se ia act de renunţarea la mandatul sau de consilier judeţean. Astfel, prin act administrativ s-a 
constatat încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Sorin 
CREȚU şi s-a declarat vacant locul de consilier judeţean respectiv. Ulterior, în vederea validării 
mandatului pentru ocuparea locului devenit vacant, Partidul Național Liberal – Filiala Teritorială Galaţi 
aduce la cunoştinţă că următorul candidat declarat supleant pe lista partidului de la alegerile locale din 
data de 5 iunie 2016 este domnul Iulian IOSIF. 

În drept, analizând proiectul de hotărâre, constatăm că acesta întruneşte condiţiile prevăzute de 
art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administrației publice locale, 
pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, astfel: „Candidaţii înscrişi în liste, care 
nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri 
aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în 
liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau 
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat supleanţii 
confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau 
din organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.” 

Mai mult, potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, validarea mandatului de consilier 
judeţean se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi. Persoana al cărei 
mandat este supus validării nu participă la vot. 

De asemenea, proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile prevăzute de art. 597 alin. (2) lit. e) 
din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare, astfel: „La data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă: e) Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 
februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 30-34, 55, 551, art. 79 alin. (1), 
88, 89, 90, 99, 991, 101 şi art. 102 care se abrogă la data desfăşurării alegerilor pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale care se organizează începând cu anul 2020.” 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întrunește condițiile de legalitate. 
 

 

 

 

Ica Mihai/1 ex./14.02.2020                                                                                                                    Secretarul general al județului, Ionel COCA 

Direcţia Economie şi Finanţe,  
George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare Regională,  
Laura ANGHELUŢĂ 

Direcţia Programe, 
Camelia EPURE  

 

 
Direcţia  

Arhitect Şef,  
Mărioara DUMITRESCU 

 
 

Direcția Tehnică, 
Elena SĂNDULACHE  

 

 
Direcţia Patrimoniu,  

Constantin CRISTEA 

 
 

Serviciul contencios şi  probleme 
juridice,  

 
Andrei MIȘURNOV 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
COMISIA DE VALIDARE 

Nr. 2.048/14.02.2020 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind  
validarea mandatului de consilier județean al domnului Iulian IOSIF 

 

 

Potrivit prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, unul 
dintre cazurile în care încetează de drept calitatea de consilier judeţean este demisia 
(renunţarea la mandat). 

Este situaţia determinată de demisia domnului consilier judeţean Sorin CREȚU, 
prin prezentarea căreia, acesta a solicitat să se ia act de renunţarea la mandatul său de 
consilier judeţean. 

Ca urmare, prin act administrativ s-a constatat încetarea de drept, prin demisie, a 
mandatului de consilier judeţean al domnului Sorin CREȚU şi s-a declarat vacant locul 
de consilier judeţean respectiv. 

Ocuparea locului de consilier judeţean, devenit vacant în urma demisiei domnului 
Sorin CREȚU care a candidat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pe lista 
Partidului Național Liberal, trebuie să se facă în condiţiile prevăzute de alineatul (33) al 
articolului 100 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administrației 
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, astfel: „Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi 
supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de 
candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în 
liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele 
politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora 
au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale 
partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, 
că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din organizaţia cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale”. 

În vederea validării mandatului pentru ocuparea locului devenit vacant, Partidul 
Național Liberal – Filiala Teritorială Galaţi aduce la cunoştinţă că următorul candidat 
declarat supleant pe lista Partidului Național Liberal de la alegerile locale din data de 5 
iunie 2016 este domnul Iulian IOSIF, care ocupă poziția nr. 13 pe lista de candidați la 
alegerile locale din 5 iunie 2016. Totodată, în cuprinsul aceleiași adrese se face 
precizarea conform căreia „domnul Iulian IOSIF este membru al Partidului Național 
Liberal”. 

Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi constată că domnul Iulian IOSIF 
îndeplineşte condiţiile cerute de alineatul (33) al articolului 100 din Legea nr. 115/2015 
pentru alegerea autorităţilor administrației publice locale, pentru modificarea Legii 
administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. 
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Prin validarea mandatului de consilier județean urmează a se completa 
componența comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Galați cu domnul Iulian 
IOSIF. 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate 
nr. 5, juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională. 
 În concluzie, comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi propune spre 
dezbatere şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre privind 
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iulian IOSIF.   
 

 

 

COMISIA DE VALIDARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI: 

 

 

Preşedinte, Membri,  Secretar, 

SANDU Viorica 

ALEXANDRU Adrian-Dănuț 

ZAHARIA Eugen 

 

NISTOR Costel–Adrian 

 

ŞTEFAN Ion 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 

COMISIA DE VALIDARE 
 

RAPORT 

cu privire la validarea mandatului de consilier județean  

al domnului Iulian IOSIF 
 

Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi a procedat la examinarea legalităţii 
validării mandatului de consilier judeţean al domnului Iulian IOSIF. 

S-au studiat documentele şi condiţiile legale de validare, astfel: 

1) S-au analizat documentele depuse la dosarul comisiei:  
– cererea de demisie din calitatea de consilier județean a domnului Sorin CREȚU, înregistrată 
la Consiliul Județean Galați sub nr. 1.897/07.02.2020; 
– adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 2.048/11.02.2020 către Organizația Judeţeană Galaţi 
a Partidului Național Liberal; 

 
2) S-a procedat la examinarea legalităţii validării mandatului de consilier judeţean al domnului 

Iulian IOSIF: 
– condiţiile de eligibilitate (vârsta minimă de 23 de ani şi domiciliul în jud. Galaţi); 
– alegerea nu s-a realizat prin frauda electorală constatată în condiţiile legii (Legea nr. 
115/2015). 

 Comisia de validare a procedat, de asemenea la analiza următoarelor documente: 

– adresa Filialei Teritoriale Galaţi a Partidului Național Liberal nr. 44/13.02.2020, 
înregistrată la Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 2.048/13.02.2020; 

 
Având în vedere cele constatate şi că nu sunt motive legale de invalidare, Comisia de 

validare propune Consiliului Judeţean Galaţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 31 alin. (3) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, validarea mandatului de consilier judeţean al 
domnului Iulian IOSIF. 
 

 

COMISIA DE VALIDARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI: 

 

Preşedinte, Membri,  Secretar, 

SANDU Viorica 

ALEXANDRU Adrian-Dănuț 

ZAHARIA Eugen 

 

NISTOR Costel–Adrian 

 

ŞTEFAN Ion 

 

1 ex./14.02.2020 


