
  

 
HOTĂRÂREA NR. ______ 
 din _____________ 2020 

 
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: 4083/31.03.2020 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere referatul de aprobare al 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 Decretului Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ;   

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) şi ale alin. (2) lit. c), precum şi ale art. 
191 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ;   

În baza art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;  ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.I. În cuprinsul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 

Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 37 din 25 februarie 2016, după art. 
31 se introduce un articol nou 311 care va avea următorul cuprins: 

„Art.311. Şedinţele Consiliului Judeţean Galaţi se pot desfăşura şi fără prezenţa fizică a 
consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, în cazul în 
care, din motive generate de o situaţie extraordinară şi de neînlăturat, şedinţele nu se pot desfăşura 
în condiţiile obişnuite, cu prezenţa fizică a aleşilor locali.”  

Art.II. În cuprinsul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 37 din 25 februarie 2016, după art. 
60 se introduce un articol nou 601 care va avea următorul cuprins: 

„Art.601. Şedinţele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi se pot desfăşura 
şi fără prezenţa fizică a membrilor acestora, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană 
la distanţă, în cazul în care, din motive generate de o situaţie extraordinară şi de neînlăturat, 
şedinţele nu se pot desfăşura în condiţiile obişnuite, cu prezenţa fizică a aleşilor locali.”  
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

Contrasemnează pentru legalitate 
 Secretarul General al Judeţului, 
                  Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI                                                
Nr._4083/31.03. 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
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.  

La data adoptării acestui regulament nu a putut fi prevăzută eventuala imposibilitate de a 

organiza şedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu prezenţa fizică efectivă a aleşilor locali.  

Împrejurările recente, determinate de instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi 

evoluția situației epidemiologice naționale și internaționale determinată de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, determină necesitatea reglementării unei modalităţi de desfăşurare 

a şedintelor Consiliului Judeţean Galaţi fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând 

mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, în cazul în care, din motive generate de 

o situaţie extraordinară şi de neînlăturat, şedinţele nu se pot desfăşura în condiţiile obişnuite, cu 

prezenţa fizică a aleşilor locali. 

În aceste condiţii urmează a fi adăugate două noi articole în cuprinsul Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Galați nr. 37 din 25 februarie 2016, care să permită desfăşurarea şedinţelor Consiliului 

Judeţean Galaţi şi ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi şi fără prezenţa 

fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.  

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul administrativ: „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. (c) al aceluiaşi articol prevde următoarele: „În 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean: […] c) aprobă, în condiţiile 

legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare 

a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes 

judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;” 

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. 4083/31.03.2020 
 
 
 

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.  

În aceste condiţii urmează a fi adăugate două noi articole în cuprinsul Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Galați nr. 37 din 25 februarie 2016, care să permită desfăşurarea şedinţelor Consiliului 

Judeţean Galaţi şi ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi şi fără prezenţa 

fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.  

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul administrativ: „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. (c) al aceluiaşi articol prevde următoarele: „În 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean: […] c) aprobă, în condiţiile 

legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare 

a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes 

judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;” 

Conform prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul administrativ: „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile 

administraţiei publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ 

sau individual, după cum urmează: a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri”. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 

 

 

Direcţia Economie şi Finanţe,  
George STOICA 

 
Direcţia Arhitect Şef,  

Mărioara DUMITRESCU 
 

Direcția Tehnică, 
Elena SĂNDULACHE  

 

Direcţia de Dezvoltare Regională,  
Laura ANGHELUȚĂ 

 
Direcţia Patrimoniu,  

Constantin CRISTEA 

Direcţia Programe, 
Camelia EPURE 

 
Serviciul contencios şi  

probleme juridice,  
Andrei MIȘURNOV 

 


