
TITLUL II 
ORGANIZAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI 

 
Capitolul I 

MANDATUL, STRUCTURA ŞI CONSTITUIREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI 

  
Art.9. — (1) Consiliul Judeţean Galaţi se alege pentru un mandat de 4 ani, care 

poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. 
 (2) Consiliul judeţean îşi exercită mandatul de la data constituirii, până la data 
declarării ca legal constituit a noului consiliu ales1. 
 Art.10. — (1) Organele, respectiv structurile organizatorice, prin care Consiliul 
Judeţean Galaţi îşi exercită atribuţiile sunt: şedinţa în plen, preşedintele, cei doi 
vicepreşedinţi şi comisiile de specialitate cu caracter permanent. 
 (2) Pentru realizarea atribuţiilor care îi revin Consiliul Judeţean Galaţi dispune de 
un aparat de specialitate care cuprinde funcţionari publici salarizaţi din bugetul propriu, 
precum şi personalul angajat pe bază de contract de muncă.  
 Art.11. — (1) Constituirea Consiliului Judeţean Galaţi se face în termen de 20 de 
zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 47 alin. (1) din 
Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată. Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele, dacă raportul 
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat 
independent nu a fost depus în condiţiile legii. 

(2) Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face 
de către prefect. La şedinţa de constituire poate participa prefectul sau un reprezentant 
al acestuia2.  
     (3) Şedinţa este legal constituită, dacă participă cel puţin două treimi din numărul 
consilierilor judeţeni aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, 
şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste trei zile, la convocarea prefectului. 
Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o 
nouă convocare de către prefect, peste alte trei zile, în aceleaşi condiţii3. 
 (4) În situaţia în care Consiliul Judeţean Galaţi nu se poate reuni nici la această 
ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va 
declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 
trei convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele 
de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de 
zile, în condiţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 
 (5) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au 
lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în 
termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă4. 
 (6) Absenţa consilierilor judeţeni de la şedinţa de constituire a Consiliului 
Judeţean Galaţi este considerată motivată, dacă se face dovada că aceasta a intervenit 
din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa 
acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de 
forţă majoră. 
 Art.12. — (1) Lucrările şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Galaţi sunt 
conduse de cel mai în vârstă consilier asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri, cu 
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asistenţa de specialitate a secretarului judeţului prin grija căruia se întocmeşte şi 
procesul-verbal al şedinţei5. 

 (2) Pentru validarea mandatelor, Consiliul Judeţean Galaţi alege prin vot 
deschis, dintre membrii săi, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare 
alcătuită din 3–5 consilieri judeţeni. 
 (3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier judeţean 
şi propune Consiliului Judeţean Galaţi validarea sau invalidarea mandatelor. 
 (4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier judeţean 
numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă 
alegerea consilierului judeţean s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile 
Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 
 (5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul 
deschis al majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat 
este supus validării sau invalidării nu participă la vot. 
 (6) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei 
interesaţi la tribunal – instanţa de contencios administrativ – în termen de 5 zile de la 
adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare6. 
  Art.13. — (1) Consilierii judeţeni ale căror mandate au fost validate depun în 
fata consiliului judeţean următorul jurământ în limba română: „Jur să respect Constituţia 
şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea 
pentru binele locuitorilor judeţului Galaţi. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. 
     (2) Consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi 
demisionaţi de drept. 
     (3) Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă. 
     (4) În cazul în care consilierul judeţean declarat ales renunţă la mandat înainte 
de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului 
supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale 
respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în 
scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate 
cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri judeţeni se reduce sub jumătate 
plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile. 
 Art.14. — Consiliul Judeţean Galaţi se declară legal constituit, dacă majoritatea 
consilierilor judeţeni validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului judeţean se 
constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor judeţeni validaţi7. 

  
Capitolul II 

ALEGEREA ŞI ÎNCETAREA MANDATULUI PREŞEDINTELUI 

 
 Art.15. — (1) Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi se alege prin vot indirect 
de către Consiliul Judeţean Galaţi8. 
 (2) Mandatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi este de 4 ani şi se 
exercită în condiţiile legii. Mandatul preşedintelui poate fi prelungit, prin lege organică, 
în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav9. 
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 (3) După declararea ca legal constituit a Consiliului Judeţean Galaţi se 
procedează la alegerea, dintre consilieri, a Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi. 
Orice consilier judeţean în funcţie îşi poate depune candidatura sau poate propune un 
alt consilier judeţean pentru funcţia de preşedinte, cu acordul celui în cauză. 
 (4) Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi se alege prin vot secret, uninominal, 
cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. În situaţia în care nu s-a 
întrunit această majoritate se organizează în aceeaşi şedinţă, după o pauză care nu 
poate depăşi 24 de ore, un al doilea tur de scrutin la care vor participa candidaţii situaţi 
pe primele două locuri, stabiliţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi 
obţinute. În caz de balotaj se va proceda, în aceeaşi şedinţă, la un ultim tur de scrutin la 
care vor participa candidaţii care s-au aflat în această situaţie. Va fi declarat ales 
candidatul care a obţinut cele mai multe voturi, dar nu mai puţin decât votul majorităţii 
consilierilor judeţeni în funcţie. 
 (5) După declararea sa ca legal ales Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
intră în exercitarea mandatului şi preia conducerea şedinţei de constituire. 

(6) Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi îşi păstrează calitatea de consilier 
judeţean10. 

(7) Preşedintele consiliului judeţean ales în cursul unui mandat, ca urmare a  
vacanţei postului de preşedinte al consiliului judeţean, încheie mandatul precedentei 
autorităţi a administraţiei publice locale. 

Art.16. — (1) Mandatul preşedintelui consiliului judeţean încetează de drept, în 
condiţiile Legii administraţiei publice locale, în următoarele situaţii11: 

a) dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli 
grave, certificate, care nu permite desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de şase 
luni pe parcursul unui an calendaristic; 
 b) dacă acesta nu îşi exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile 
consecutiv. 
 (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) prefectul, prin ordin, ia act de încetarea 
mandatului preşedintelui. 
 (3) Ordinul prefectului poate fi atacat de preşedinte la instanţa de contencios 
administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. 
 (4) Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen 
de 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea 
primei instanţe este definitivă şi irevocabilă. 

Art.17. — (1) Calitatea de preşedinte al consiliului judeţean încetează, de drept, 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazurile reglementate de Legea 
privind Statutul aleşilor locali, astfel12: 

a) demisie; 
     b) incompatibilitate13; 
     c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca 
urmare a reorganizării acesteia14; 

d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale 
consiliului; 
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 Aceasta poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii 
corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii, astfel cum prevede art. 11 alin. (1) din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. 



e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni 
consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege15; 

f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă 
privativă de libertate16; 

g) punerea sub interdicţie judecătorească; 
h) pierderea drepturilor electorale; 
i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii 

naţionale pe a cărei lista a fost ales; 
j) deces. 
(2) Prevederile lit. f) – h) ale alin. (1) devin aplicabile numai după rămânerea 

definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti17. 
(3) Procedura utilizată în situaţia încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului preşedintelui consiliului judeţean diferă de la caz la caz, după 
cum urmează: 

a) în situaţia prevăzută la lit. a) a art. (1) preşedintele consiliului judeţean poate 
demisiona, anunţând în scris Consiliul Judeţean Galaţi, care ia act de aceasta. 
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, care asigură interimatul, propune 
consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul 
vacant18; 

b) în situaţiile prevăzute la lit. b) – h) şi i) ale art. (1) Consiliul Judeţean Galaţi 
adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 
Galaţi care asigură interimatul, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se 
declară locul vacant. Hotărârea va avea la bază un referat constatator semnat de 
vicepreşedintele care asigură interimatul şi de secretarul judeţului; referatul va fi însoţit 
de actele justificative19; 

c) în situaţia prevăzută la lit. i) a art. (1), în termen de 30 de zile de la data 
sesizării partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
pe a cărei listă a fost ales consilierul judeţean, prefectul constată, prin ordin, încetarea 
mandatului consilierului judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi 
declară vacant locul consilierului judeţean20. 

Art.18. — Mandatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi poate înceta 
înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie. Eliberarea din 
funcţie a preşedintelui consiliului judeţean se face cu votul secret a două treimi din 
numărul consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a cel puţin unei treimi din 
numărul acestora. Eliberarea din funcţie a preşedintelui nu se poate face în ultimele 6 
luni ale mandatului consiliului judeţean21. 
 Art.19. — (1) Mandatul preşedintelui consiliului judeţean se suspendă de drept 
numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se 
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 Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 101 alin. (3) şi Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 18 alin. (4). 



comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului, care, prin ordin, în termen 
de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului22. 

(2) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la 
emitere, preşedintelui consiliului judeţean. 
 (3) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1). 

(4) Dacă preşedintele consiliului judeţean suspendat din funcţie a fost găsit 
nevinovat, acesta are dreptul, în condiţiile legii, la plata drepturilor salariale 
corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat. 
 Art.20. — (1) În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte, precum şi în caz de 
suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege vor fi 
exercitate de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliul judeţean cu votul secret 
al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. 
 (2) În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât 
preşedintele, cât şi vicepreşedinţii, consiliul judeţean deleagă un consilier judeţean care 
va îndeplini atât atribuţiile preşedintelui, cât şi pe cele ale vicepreşedintelui, până la 
încetarea suspendării. 
 (3) Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de preşedinte, cât şi cea de 
vicepreşedinte, consiliul judeţean alege un nou vicepreşedinte, prevederile alin. (1) şi 
(2) aplicându-se până la alegerea unui nou preşedinte. 
 Art.21. — (1) Pe timpul exercitării mandatului, contractul de muncă sau actul de 
numire al preşedintelui în cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, respectiv la regii 
autonome sau la societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat ori ale 
unităţilor administrativ-teritoriale se suspendă23. 
 (2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de 
numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat profesional, oamenii 
de cultură şi artă24. 
 (3) În cazul în care, pe durata exercitării mandatului de către persoana care 
ocupă funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, au loc reorganizări ale 
persoanei juridice, aceasta este obligată să comunice acestuia noul loc de muncă 
stabilit, corespunzător celui deţinut, cu respectarea legislaţiei în vigoare25. 

 
Capitolul III 

ALEGEREA ŞI ÎNCETAREA MANDATULUI CELOR DOI VICEPREŞEDINŢI 

 
 Art.22. — (1) Consiliul Judeţean Galaţi alege dintre membrii săi doi 
vicepreşedinţi

26
. Orice consilier judeţean în funcţie îşi poate depune propria 

candidatură sau poate propune un alt consilier judeţean pentru funcţia de 
vicepreşedinte, cu acordul celui în cauză. 
 (2) Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Galaţi se aleg prin vot secret, 
plurinominal, cu majoritatea voturilor consilierilor judeţeni în funcţie27. În situaţia în care 
nu s-a întrunit această majoritate, se organizează în aceeaşi şedinţă, un al doilea tur de 
scrutin la care vor participa candidaţii situaţi pe primele patru locuri, stabiliţi în ordinea 
descrescătoare a numărului de voturi obţinute. Sunt declaraţi aleşi vicepreşedinţi cei doi 
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consilieri judeţeni care au obţinut cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de 
votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. În caz de balotaj, se va proceda, în 
aceeaşi şedinţă, la un nou tur de scrutin, la care vor participa candidaţii care s-au aflat 
în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi, 
dar nu mai puţin de votul majorităţii consilierilor judeţeni, în funcţie.  
 (3) Vicepreşedinţii consiliului judeţean intră în exercitarea mandatului după 
declararea lor ca legal aleşi28. 
 (4) Vicepreşedinţii îşi păstrează calitatea de consilieri judeţeni iar pe timpul 
exercitării mandatului, contractele de muncă sau actele de numire ale vicepreşedinţilor 
în cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, respectiv la regii autonome sau la 
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat ori ale unităţilor 
administrativ-teritoriale se suspendă29. 
 (5) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de 
numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat profesional, oamenii 
de cultură şi artă30. 
 (6) În cazul în care, pe durata exercitării mandatului de către persoanele care 
ocupă funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, au loc reorganizări ale 
persoanei juridice, aceasta este obligată să comunice acestuia noul loc de muncă 
stabilit, corespunzător celui deţinut, cu respectarea legislaţiei în vigoare31. 
 Art.23. — (1) Mandatul de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi 
încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele 
cazuri: 
 a) demisie; 
 b) incompatibilitate32; 
 c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca 
urmare a reorganizării acesteia33; 

d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale 
consiliului;  

e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni 
consecutiv, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege34; 

f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă 
privativă de libertate35; 

g) punere sub interdicţie judecătorească; 
h) pierderea drepturilor electorale; 
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i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor 
naţionale pe a cărei listă a fost ales; 
 j) deces. 
 (2) Prevederile art. 21 alin. (1) lit. f) – h) devin aplicabile numai după rămânerea 
definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti36. 

(3) Mandatul vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi poate înceta înainte de 
termen în urma eliberării din funcţie. Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor Consiliului 
Judeţean Galaţi se face cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie, la 
propunerea a cel puţin o treime din numărul acestora. Eliberarea din funcţie a 
vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului 
consiliului judeţean37. 

(4) Procedura utilizată, în cazul încetării înainte de termen a mandatului de 
vicepreşedinte, diferă de la caz la caz, după cum urmează: 

a) în situaţia prevăzută la lit. a) a art. (1) vicepreşedintele poate demisiona 
anunţând în scris preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, care ia act de aceasta. 
Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie 
şi se declară locul vacant38. 
 b) în situaţiile prevăzute la lit. b) – h) şi i) ale art. (1) Consiliul Judeţean Galaţi 
adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea preşedintelui, o hotărâre prin care se ia 
act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului judeţean în cauză. 
Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de 
preşedinte şi de secretarul judeţului; referatul va fi însoţit de actele justificative39; 

c) în situaţia prevăzută la lit. i) a art. (1), în termen de 30 de zile de la data 
sesizării partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
pe a cărei listă a fost ales consilierul judeţean, prefectul constată, prin ordin, încetarea 
mandatului consilierului judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi 
declară vacant locul consilierului judeţean40. 
 (5) Suspendarea din funcţie a vicepreşedintelui se face în aceleaşi condiţii şi 
după aceeaşi procedură ca şi în cazul preşedintelui. 
   Art.24. — Dacă funcţia de vicepreşedinte devine vacantă, se procedează la 
alegerea unui nou vicepreşedinte, după aceeaşi procedură.  

 
Capitolul IV 

ALEGEREA ŞI ÎNCETAREA MANDATULUI COMISIILOR DE SPECIALITATE41 

 
 Art.25. — (1) În şedinţa de constituire, Consiliul Judeţean Galaţi stabileşte, pe 
toată durata mandatului, următoarele comisii de specialitate: 
 1. Comisia buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială; 
 2. Comisia pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare 
partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană; 
 3. Comisia pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi 
protecţia mediului şi de servicii publice; 
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 4. Comisia pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, 
cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement; 
 5. Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 
 6. Comisia de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, 
investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură. 
 (2) Stabilirea numărului de membri ai fiecărei comisii se face prin hotărâre a 
şedinţei în plen a consiliului. 
 (3) Preşedintele şi vicepreşedinţii nu pot face parte din aceste comisii. 
 (4) Nominalizarea consilierilor pentru fiecare comisie se face, prin negocieri, de 
grupările de consilieri care reprezintă aceleaşi partide sau coaliţii de partide, în funcţie 
de opţiunile şi de pregătirea profesională a consilierilor. Dacă negocierile conduc la o 
înţelegere, consiliul hotărăşte, prin vot deschis, nominalizarea, în bloc, a consilierilor pe 
comisii. În caz contrar, se procedează la vot individual. 
 Art.26. — (1) În prima şedinţă comisiile vor fi convocate de preşedintele 
consiliului, cu care ocazie îşi vor alege un preşedinte şi un secretar, prin votul deschis 
al majorităţii membrilor comisiei.  
 (2) În a doua şedinţă se vor stabili responsabilităţile pe fiecare consilier judeţean 
în cadrul comisiei. 
 (3) Activitatea comisiilor se desfăşoară pe baza programelor de lucru pe care le 
adoptă, a căror realizare este urmărită de preşedintele comisiei.  
 Art.27. — Dacă se pune problema completării sau a modificării componenţei 
comisiilor de specialitate, pe parcursul mandatului, se utilizează aceeaşi procedură ca 
la alegere. 
 Art.28. — Numărul comisiilor de specialitate şi denumirea lor se pot modifica 
prin modificarea prezentului regulament. 
 
 

Capitolul V 
SECRETARUL JUDEŢULUI42 

 
 Art.29. — (1) Judeţul Galaţi are un secretar, salarizat din bugetul acestuia. 
Secretarul este funcţionar public de conducere şi are studii superioare juridice sau 
administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii. El nu 
poate fi membru al vreunui partid politic sau al vreunei formaţiuni politice, sub 
sancţiunea destituirii din funcţie. 
 (2) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de 
serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului judeţului se fac în conformitate cu 
prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 
 Art.30. — În caz de absenţă temporară, secretarul judeţului va fi înlocuit de un 
funcţionar public din aparatul de specialitate, având studii juridice sau administrative şi 
vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani, desemnat de Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Galaţi, la propunerea secretarului judeţului. 
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