
 
 

TITLUL I 
PRINCIPII ŞI DISPOZIŢII GENERALE 

 
 Art.1. — (1) Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile 
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare1, precum şi cu alte reglementări legale în vigoare. Orice 
prevedere care intră în divergenţă cu prevederile legale în vigoare este nulă de drept. 
 (2) Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi 
funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării 
serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al 
consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 
     (3) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (2) nu poate aduce atingere 
caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României2.  
 Art.2. — (1) Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a 
autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în 
interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 

(2) Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile 
judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, 
secret şi liber exprimat. 
     (3) Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la consultarea 
locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor 
la treburile publice, în condiţiile legii. 
     (4) Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor din unitatea 
administrativ-teritorială3. 
 Art.3. — (1) Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind 
exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege. 
 (2) Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi 
atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, 
oraşului, municipiului  sau judeţului, după caz4. 
 Art.4. — (1) Comunele, oraşele, municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativ-
teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează 
autorităţi ale administraţiei publice locale.  
 (2) Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu 
capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept 
fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile 
teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile administrativ-teritoriale 
sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea 
bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi 
din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii5.  
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 Art.5. — (1) În judeţul Galaţi se constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a 
administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, 
orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 
 (2) Coordonarea constă în armonizarea, în punerea de acord, a acţiunii 
consiliilor comunale şi orăşeneşti şi municipale care contribuie, potrivit competenţelor 
ce le au, la realizarea serviciilor publice de interes judeţean, date de lege în competenţa 
consiliului judeţean. 
 (3) Consiliul judeţean este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal, 
direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii. 
 Art.6. — (1) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din 
comune, oraşe şi municipii şi Consiliul Judeţean Galaţi se bazează pe principiile 
autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea 
problemelor judeţului Galaţi. 

(2) În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean 
nu există raporturi de subordonare6. 
 Art.7. — (1) Pentru a se asigura funcţionarea organelor şi structurilor 
organizatorice colective ale Consiliului Judeţean Galaţi, în concordanţă cu principiul 
democratic al majorităţii, se utilizează cvorumul de funcţionare şi cvorumul deliberativ. 
 (2) Cvorumul de funcţionare este numărul minim de membri, ai unui organ sau 
structuri organizatorice colective a Consiliului Judeţean Galaţi, care trebuie să fie 
prezenţi la începutul şedinţei, pentru ca aceasta să fie legal constituită. Acesta se 
situează la nivelul majorităţii membrilor în funcţie ai organului sau structurii 
organizatorice colective, în afară de cazurile în care legea sau prezentul regulament 
prevede o altă majoritate7. În toate situaţiile, şedinţa legal constituită poate continua să 
lucreze valabil, chiar dacă o parte dintre consilierii judeţeni prezenţi la începutul şedinţei 
părăsesc sala, atât timp cât numărul celor prezenţi reprezintă majoritatea membrilor în 
funcţie ai organului sau structurii organizatorice colective respective şi nu este mai mic 
decât cvorumul deliberativ. Consilierii judeţeni pot părăsi sala de şedinţă doar cu 
aprobarea plenului şedinţei Consiliului Judeţean Galaţi. 
 (3) Cvorumul deliberativ semnifică numărul de voturi necesar pentru adoptarea 
unei hotărâri, a unui aviz sau acord. Acesta se situează la nivelul majorităţii membrilor 
în funcţie prezenţi la şedinţă, ai organului sau structurii organizatorice colective, în afară 
de cazurile în care legea sau prezentul regulament prevede o altă majoritate. În caz de 
paritate de voturi, hotărârea nu se adoptă şi se reiau dezbaterile în şedinţa următoare8.  
 (4) În toate cazurile, hotărârile se adoptă în plen cu cvorumul şi majoritatea 
prevăzute de lege. 
 Art.8. — (1) Consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor în 
plen şi în cadrul comisiilor de specialitate, structuri organizatorice colective ale 
Consiliului Judeţean Galaţi care hotărăsc prin vot, astfel: 
 – şedinţa în plen adoptă hotărâri; 
 – comisiile de specialitate adoptă rapoarte de avizare. 
 (2) Au drept de vot numai consilierii judeţeni în funcţie. Votul consilierului 
judeţean este personal. Acesta poate fi deschis sau secret. 
 (3) Votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal. 
 (4) Votul prin ridicarea mâinii are următoarele semnificaţii: „pentru”, „împotrivă” 
sau „abţinere”. Neexprimarea votului prin ridicarea mâinii se socoteşte ca „abţinere”. 
 (5) Votul prin apel nominal se desfăşoară astfel: 

 preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor „pentru” şi „împotrivă”; 
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 Ibidem, art. 95 alin. (1). 

8
 Ibidem, art. 97 alin. (1) şi art. 98. 



 secretarul judeţului dă citire numelui şi prenumelui consilierilor judeţeni, în 
ordine alfabetică; 

 fiecare consilier judeţean răspunde „pentru” sau  „împotrivă”; 

 după terminarea apelului se repetă numele şi prenumele consilierilor judeţeni 
care nu au răspuns. 

 (6) Consiliul poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile 
cu caracter individual, cu privire la persoane, vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu 
excepţiile prevăzute de lege, în cadrul şedinţelor tuturor structurilor organizatorice ale 
consiliului9. Acesta poate fi utilizat şi în alte cazuri, dacă este prevăzut de prezentul 
regulament sau dacă aşa stabileşte structura deliberativă respectivă. Pentru 
exprimarea votului secret se utilizează buletine de vot adecvate, urnă şi cabine de vot. 
Întotdeauna se va desemna o comisie de numărare a voturilor care supraveghează 
votarea şi stabileşte rezultatul, consemnându-l într-un proces-verbal. 
 (7) Votul secret, utilizat pentru alegerea în anumite funcţii, este de tip majoritar 
uninominal sau plurinominal: 

 votul este uninominal când miza competiţiei electorale este o singură funcţie; 

 votul este plurinominal când miza competiţiei electorale constă în mai multe 
funcţii. 

 Pe buletinul de vot se trec numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care 
acesta candidează şi, după caz, partidul din care face parte. Redactarea buletinelor de 
vot va fi fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pe verso, în colţul din 
dreapta sus, buletinul de vot va fi ştampilat cu sigiliul consiliului. Pentru exprimarea 
opţiunii se va folosi cuvântul „da” sau „nu”. Acestea vor fi încadrate în patrulaterele 
aflate pe buletinul de vot în dreptul numelui şi prenumelui candidatului respectiv.  

Votul se desfăşoară astfel: 

 consilierul judeţean votează „pentru” prin bararea cuvântului „nu”. Acesta votează 
„împotrivă” prin bararea cuvântului „da”. 

 sunt nule buletinele de vot care nu corespund modelului prezentat şi cele care nu 
respectă tehnica votării stabilită prin prezentul regulament. 

 rezultatul votului se stabileşte de o comisie aleasă anume şi se consemnează într-
un proces-verbal. 

 comisia mai sus-arătată veghează la asigurarea secretului votului, cu verificarea 
prealabilă şi concomitentă a respectării următoarelor condiţii minime: existenţa unui 
spaţiu care asigură confidenţialitatea efectivă a exercitării votului secret (o încăpere 
separată, unde accesul va fi restricţionat, fiind permisă doar prezenţa consilierului 
judeţean care votează în acel moment sau cabine de vot); nedivulgarea secretului 
votului până la introducerea buletinului de vot în urnă; 

 după stabilirea rezultatului votării, buletinele utilizate se sigilează, sub semnătura 
membrilor comisiei, în plic închis, şi se predau spre păstrare la arhivă. 
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 Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 45 alin. (5). 


