
 

HOTĂRÂREA NR. 203 

din 29 septembrie 2021 
 

privind: modificarea 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: 9.851/21.09.2021 
  

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. 186 din 27 august 2021 
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin STOIAN; 

Având în vedere adresa Consiliului Județean Galați nr. 8.440/28.07.2021 transmisă 
Partidului Social Democrat – Organizația Județeană Galați; 

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat – Organizația Județeană Galați nr. 
103/28.07.2021 înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 8.440/28.07.2021; 

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat – Organizația Județeană Galați nr. 
112/21.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 9.851/21.09.2021; 

Având în vedere Încheierea nr. 69/02.09.2021 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, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind 
stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, se modifică 
după cum urmează: componența Comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia buget - finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico–socială se modifică în sensul ocupării locului rămas 
vacant prin încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin STOIAN, de către domnul Octav 
BUȚURCĂ. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică domnului Octav BUȚURCĂ 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 


