
 
 

P R E A M B U L 
 
 
 Prezentul Regulament este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice care 
reglementează raporturile ce apar în cadrul proceselor de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Galaţi, în calitatea sa de autoritate a administraţiei publice locale. 
 Din punct de vedere tehnic, prezentul regulament reprezintă o codificare a 
prevederilor legale în materie, precum şi a normelor de aplicare a acestora, elaborate 
de Consiliul Judeţean Galaţi, în baza autonomiei conferite de lege cu privire la propria 
organizare şi funcţionare. 
 A fost aleasă această formulă datorită utilităţii sale practice. 
 În continuare, se definesc următorii termeni şi expresii: 
 1) „Majoritate”, fără alte precizări, înseamnă grupul mai numeros1. Întotdeauna 
se va specifica în text dacă majoritatea se referă la numărul de membri (consilieri), la 
numărul de membri (consilieri) în funcţie sau la numărul de membri (consilieri) în funcţie 
prezenţi. 
 2) „Majoritate relativă” înseamnă cele mai multe voturi obţinute de candidaţi, unii 
în raport cu ceilalţi. 
 3) „Vot majoritar” desemnează procedura de alegere potrivit căreia funcţia, sau, 
după caz, funcţiile, se atribuie celui (celor) care a (au) obţinut cel mai mare număr de 
voturi, dar nu mai puţin de majoritatea voturilor. 
 4) „Vot uninominal” desemnează situaţia când miza votului este o singură 
funcţie. 
 5) „Vot plurinominal” desemnează situaţia când miza votului o constituie mai 
multe funcţii (de exemplu, alegerea vicepreşedinţilor consiliului). 
 6) „Aviz” înseamnă opinie, punct de vedere, cu privire la o anumită chestiune, 
provenind de la o structură sau de la o persoană stabilită, în mod expres, de lege sau 
de prezentul regulament. 
 7) „Aviz consultativ” este acel aviz care trebuie cerut, însă cel care l-a cerut nu 
este obligat să i se conformeze.  

 

                                        
1
 Indiferent dacă numărul de membri (consilieri judeţeni) este par, de forma 2p (p fiind un număr natural) 

sau impar, de forma 2p+1, majoritatea este întrunită începând cu numărul p+1. 


