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FUNCŢIONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI 

 
Capitolul I 

ŞEDINŢA ÎN PLEN A CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI 

 
Secţiunea 1 

Pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor 

 
 Art.31. — (1) Consiliul Judeţean Galaţi se întruneşte în şedinţă ordinară în 
fiecare  lună, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean. 
 (2) Consiliul Judeţean Galaţi se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de 
câte ori este necesar, la cererea preşedintelui acestuia, sau a cel puţin unei treimi din 
numărul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresată preşedintelui 
consiliului, în cazuri excepţionale care necesită adoptarea unor măsuri imediate pentru 
prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, 
epidemiilor sau epizootiilor precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice. Obligaţia 
asigurării materialelor pentru şedinţă revine celor ce au avut iniţiativa convocării. 
 (3) Convocarea consiliului judeţean se face în scris, prin intermediul secretarului 
judeţului, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel mult 3 zile înaintea 
celor extraordinare. 
 (4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor 
locuitorilor judeţului Galaţi, convocarea consiliului se face de îndată. 

(5) Convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei iar în invitaţia la 
şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării acesteia şi ordinea de zi a acesteia. 
Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţa locuitorilor judeţului prin 
mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. 
 (6) În situaţia în care preşedintele consiliului se află în imposibilitatea de a 
convoca consiliul în şedinţă ordinară, aceasta se va face de către vicepreşedintele 
desemnat în condiţiile art. 107 din legea organică.  
 (7) Şedinţele consiliului sunt legal constituite, dacă este prezentă majoritatea 
consilierilor judeţeni în funcţie. 
 (8) Prezenţa consilierilor judeţeni la şedinţe este obligatorie. Cazurile în care se 
consideră că absenţa este motivată se vor stabili prin prezentul regulament. În situaţia 
în care un consilier judeţean absentează de două ori consecutiv, fără motive temeinice, 
el poate fi sancţionat în condiţiile Legii privind Statutul aleşilor locali. Consilierul 
judeţean care nu poate lua parte la şedinţă, din motive temeinice, va trebui să 
încunoştinţeze preşedintele consiliului sau secretarul judeţului şi să prezinte dovezile 
necesare pentru motivarea absenţei. Preşedintele consiliului stabileşte dacă sunt 
întrunite condiţiile cerute de prezentul regulament pentru motivarea absenţei. Cazurile 
în care absenţa se consideră motivată sunt următoarele: concediul medical, concediul 
de odihnă, deplasări în ţară şi în străinătate aprobate, situaţii de forţă majoră. 
  (9) În cazul în care consiliul nu se întruneşte timp de 2 luni consecutive, nu a 
adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nici o hotărâre, precum şi în situaţia în care 
numărul consilierilor judeţeni se reduce sub jumătate plus unul şi nu se poate completa 
prin supleanţi, acesta se dizolvă de drept. Consiliul judeţean poate fi dizolvat prin 
referendum judeţean, în condiţiile legii1. 

 
1 Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 99 alin. (3) – (6). 



 (10) În cazul în care consiliul nu se întruneşte timp de 2 luni consecutive sau nu 
a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nici o hotărâre acesta se reconstituie din 
membrii supleanţi, convocarea consilierilor supleanţi fiind făcută de către prefect. 
     (11) Şedinţa de reconstituire este legal întrunită, dacă la aceasta participă un 
număr de membri supleanţi mai mare decât jumătate plus unu din numărul total al 
consilierilor din consiliul judeţean respectiv. Prevederile art. 11 alin. (3) – (6) şi ale art. 
12 – 14 din prezentul regulament se aplică corespunzător2. 
 (12) Secretarul judeţului sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de 
contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (9). Instanţa analizează 
situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului judeţean. Hotărârea 
instanţei este definitivă şi se comunică prefectului. 
 (13) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeţean se face 
de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 
90 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a 
constatat dizolvarea consiliului judeţean sau, după caz, de la validarea rezultatului 
referendumului. 
     (14) Până la constituirea noului consiliu judeţean, problemele curente ale 
administraţiei judeţului vor fi rezolvate de secretarul judeţului, pe baza unei împuterniciri 
speciale date de Guvern, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice3. 

 (15) În situaţia excepţională în care preşedintele consiliului judeţean se află în 
imposibilitatea exercitării mandatului, consiliul judeţean este dizolvat în condiţiile legii, 
iar funcţia de secretar al judeţului este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană 
prin detaşare, în condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) şi, după caz, art. 92 din Legea nr. 
188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care să exercite 
atribuţiile de secretar al judeţului pentru a rezolva problemele curente ale judeţului, 
până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar în conformitate cu 
prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

(16) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (13) trebuie să îndeplinească 
condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor în condiţiile prezentei legi şi ale 
legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

(17) În situaţia prevăzută la alin. (13), prefectul trebuie să solicite cu celeritate 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea 
funcţiei de conducere de secretar al judeţului, în condiţiile legii. 

(18) Numirea în funcţia de secretar al judeţului se face, în situaţia prevăzută la 
alin. (15), de către prefectul judeţului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici4. 

Art.311. Şedinţele Consiliului Judeţean Galaţi se pot desfăşura şi fără prezenţa 
fizică a consilierilor judeţene, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană de 
la distanţă, în cazul în care, din motive generate de o situaţie extraordinară şi de 
neînlăturat, şedinţele nu se pot desfăşura în condiţii obişnuite, cu prezenţa fizică a 
aleşilor locali. 
 Art.32. — (1) Şedinţele consiliului sunt publice.  
 (2) La şedinţă va fi invitat prefectul, precum şi orice altă persoană a cărei 
prezenţă este considerată utilă de iniţiatorul şedinţei.  
 (3) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. 
 Art.33. — Şedinţele consiliului sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa 
acestuia, de vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 107 alin. (2) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, iar când lipseşte şi vicepreşedintele desemnat, de celălalt vicepreşedinte sau 

 
2 Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 991 coroborat cu art. 551. 
3 Ibidem, art. 99 coroborat cu art. 55 alin. (1). 
4 Ibidem, art. 99 alin. (9) – (12). 



de un consilier judeţean ales cu votul majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi, 
revenindu-i în acest sens următoarele prerogative: 
 a) supune spre aprobare proiectul ordinii de zi a şedinţei de consiliu; 
 b) supune dezbaterii toate punctele înscrise pe ordinea de zi şi supune la vot 
toate proiectele de hotărâri, cu excepţia celor retrase de iniţiator; 
 c) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului în timpul şedinţelor; 
 d) anunţă rezultatul votării şi hotărârile adoptate; 
 e) semnează hotărârile adoptate în consiliu. 
 Art.34. — La şedinţele consiliului participă, fără drept de vot, secretarul judeţului, 
revenindu-i următoarele prerogative: 
 a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor 
judeţeni; 
 b) până la începerea şedinţei, prezintă consilierilor judeţeni procesul-verbal al 
şedinţei anterioare; 
 c) notează rezultatul votului şi informează preşedintele asupra cvorumului 
necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri; 
 d) urmăreşte şi atrage atenţia preşedintelui ca la deliberarea şi adoptarea unor 
hotărâri să nu ia parte consilierii judeţeni care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afin sau 
rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă 
dezbaterii consiliului.  
 Art.35. — (1) Dezbaterile din şedinţele consiliului, precum şi modul în care şi-a 
exercitat votul fiecare consilier judeţean se consemnează, în mod sintetic, într-un proces-
verbal semnat de preşedintele consiliului judeţean sau de înlocuitorul acestuia, precum şi 
de secretarul judeţului sau de înlocuitorul acestuia, după caz. Când doresc cuprinderea 
integrală a intervenţiilor lor în procesul-verbal al şedinţei, consilierii judeţeni vor solicita 
acest lucru în mod expres, înainte de a începe intervenţia respectivă. 

 (2) Şedinţele se înregistrează audio şi/sau video. Pe baza înregistrărilor se 
întocmesc, ulterior, stenograma şi procesul-verbal ale şedinţelor. 
 (3) Stenograma va reflecta detaliat conţinutul dezbaterilor şi se va semna de 
persoanele desemnate în acest sens.  
 (4) Înaintea fiecărei şedinţe secretarul judeţului pune la dispoziţie consilierilor 
judeţeni, în timp util, procesul-verbal al şedinţei anterioare, care ulterior va fi supus spre 
aprobare consiliului. Consilierii judeţeni au dreptul ca în cadrul şedinţei să conteste 
conţinutul procesului-verbal, şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în 
şedinţa anterioară5. 
 (5) După aprobare, fiecare pagină a procesului-verbal se semnează de 
preşedintele consiliului judeţean sau de înlocuitorul acestuia, precum şi de secretarul 
judeţului sau de înlocuitorul acestuia, după caz. 
 (6) Procesul-verbal al ultimei şedinţe din cadrul mandatului consiliului nu se 
supune aprobării noului consiliu.  
 (7) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun 
într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de cel 
care conduce şedinţa şi de secretarul judeţului, după aprobarea procesului-verbal6. 
 Art.36. — (1) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliu. Modificarea 
ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente. 
 (2) Proiectul ordinii de zi cuprinde, în următoarea succesiune: proiecte de 
hotărâre, rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 Art.37. — (1) Consilierii judeţeni în funcţie, prefectul şi secretarul judeţului au 
dreptul la cuvânt. Directorii executivi ai direcţiilor din aparatul de specialitate au 
obligaţia să răspundă la întrebări şi interpelări. 

 
5 Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 42 alin. (5). 
6 Ibidem, art. 42 alin. (6). 



 (2) Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de cel care conduce 
şedinţa, în condiţiile prezentului regulament. 
 (3) Cel care conduce şedinţa, cu aprobarea majorităţii consilierilor, are dreptul să 
limiteze durata luărilor de cuvânt în funcţie de obiectul dezbaterilor.  
 (4) Cel căruia i s-a dat cuvântul este obligat să se refere exclusiv la chestiunea 
pentru discutarea căreia s-a acordat acest drept. 
 Art.38. — (1) Cel care conduce şedinţa va da cuvântul oricând unui consilier 
judeţean pentru a răspunde într-o chestiune de ordin personal care îl priveşte. 
 (2) Consilierii judeţeni au dreptul la replică.  
 (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme 
privitoare la prezentul regulament. 
 Art.39. — (1) Cel care conduce şedinţa poate cere încheierea dezbaterilor unei 
probleme puse în discuţia consiliului.  
 (2) Cererea de încheiere a dezbaterii se acceptă cu votul a cel puţin jumătate 
plus unu din numărul consilierilor judeţeni în funcţie prezenţi. 
 Art.40. — (1) Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii, atât de către cel 
care are cuvântul, cât şi de către cei din sala de şedinţă. Persoanele care nu respectă 
această regulă vor fi evacuate din sală, cu excepţia consilierilor judeţeni.  
 (2) Dialogul între persoana care are cuvântul şi celelalte persoane aflate în sală 
este interzis.  
 (3) La cererea persoanei căreia i-a fost adresată insulta sau calomnia, se va face 
menţiune despre aceasta în procesul-verbal al şedinţei de consiliu. 
 Art.41. — (1) La cererea unui grup de consilieri judeţeni, aparţinând aceluiaşi 
partid sau alianţe politice, cel ce conduce şedinţa o poate suspenda, pe o durată de cel 
mult 30 de minute, pentru a da acestora posibilitatea să se consulte, o singură dată 
pentru fiecare punct al ordinii de zi.  
 (2) În cazul în care desfăşurarea şedinţei este perturbată, cel ce conduce şedinţa 
poate întrerupe şedinţa pe o durată de cel mult 30 de minute şi poate dispune, apelând 
dacă este necesar la organele de ordine, eliminarea din sală a persoanelor, altele decât 
consilierii judeţeni, care împiedică în orice mod desfăşurarea normală a şedinţei 
consiliului.  
 (3) Consiliul poate hotărî întreruperea şedinţei şi reluarea lucrărilor la o dată 
ulterioară. 

 (4) Pe timpul şedinţelor este interzis fumatul în sala de şedinţe.  
 

Secţiunea a 2-a 
Atribuţiile şedinţei 

 
 Art.42. — Atribuţiile şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi se grupează, 
potrivit naturii lor, în următoarele categorii principale: 
 (1) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; 
     (2) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 
     (3) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului; 
     (4) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 
   (5) atribuţii privind cooperarea interinstituţională; 
     (6) alte atribuţii prevăzute de lege. 

Art.43. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 42 alin. (1) Consiliul 
Judeţean Galaţi: 
     a) alege, din rândul consilierilor judeţeni, preşedintele şi vicepreşedinţii 
Consiliului Judeţean Galaţi; 



    b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi 
comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes 
judeţean, în condiţiile legii; 
     c) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului 
de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; 
     d) exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 
participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii; 
     e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în condiţiile legii, pentru 
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

Art.44. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 42 alin. (2) Consiliul 
Judeţean Galaţi: 

a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al 
judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de 
încheiere a exerciţiului bugetar; 
     b) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau 
garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin 
emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii; 
     c) stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii; 
     d) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de 
mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi 
urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi 
orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru 
realizarea acestora; 
     e) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, 
precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-
teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu 
autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau municipale implicate; 
     f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de 
interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii. 

Art.45. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 42 alin. (3) Consiliul 
Judeţean Galaţi: 

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor 
proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes 
judeţean, în condiţiile legii; 
     b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 
privată a judeţului, după caz, în condiţiile legii; 
     c) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean. 

Art.46. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 42 alin. (4) Consiliul 
Judeţean Galaţi: 

a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: 
     1. educaţia; 
     2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a 
persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 
    3. sănătatea; 
     4. cultura; 
     5. tineretul; 
     6. sportul; 



     7. ordinea publică; 
     8. situaţiile de urgenţă; 
    9. protecţia şi refacerea mediului înconjurător; 
     10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 
arhitectura, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 
     11. evidenţa persoanelor; 
     12. podurile şi drumurile publice; 
     13. serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi 
alimentarea cu gaz metan; 
     14. alte servicii publice stabilite prin lege; 
     b) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 
     c) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 
     d) acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora. 

Art.47. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 42 alin. (5) Consiliul 
Judeţean Galaţi: 

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
romane ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi 
realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
judeţean; 
     b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-
teritoriale din alte ţări; 
     c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi 
administrativ-teritoriale din ţara ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii 
naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 
promovării unor interese comune. 
 Art.48. — Consiliul Judeţean Galaţi îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de 
lege. 

 
Secţiunea a 3-a 

Hotărârile 

 
 Art.49. — (1) Consiliul Judeţean Galaţi, în şedinţa în plen, în exercitarea 
atribuţiilor ce-i revin, adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de 
cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o 
altă majoritate. 
     (2) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii judeţeni, de preşedintele 
consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni. Redactarea 
proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului judeţului şi al 
serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean. 
 (3) Hotărârile se exprimă, de regulă, în formă scrisă, se semnează de preşedinte 
sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele consiliului judeţean care a condus şedinţa şi se 
contrasemnează de secretarul judeţului. 
 (4) Pe cale de excepţie, se pot utiliza şi hotărâri nescrise, dar numai pentru 
adoptarea ordinii de zi a şedinţei, a procesului-verbal şi în cazurile când consiliul apreciază, 
prin vot, că nu este necesară o hotărâre scrisă. Hotărârile nescrise se vor consemna 
detaliat în procesul-verbal al şedinţei. 
 (5) Hotărârile scrise se numerotează cronologic, separat pe fiecare an calendaristic. 
Proiectele neadoptate se păstrează la dosarul şedinţei.  
 (6) Dacă în cuprinsul hotărârilor se descoperă erori materiale (greşeli de redactare, 
de numerotare a articolelor, alineatelor sau a paginilor), acestea se corectează pe baza 
unui proces-verbal semnat de preşedinte şi secretarul judeţului, care se ataşează la dosarul 
şedinţei. 



 (7) Hotărârile normative devin obligatorii de la data aducerii la cunoştinţă publică, 
iar cele individuale, de la data comunicării. 
 (8) Publicarea, respectiv, comunicarea hotărârilor se fac prin grija secretarului  
judeţului. 
 (9) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în 
termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect7. 
  (10) Hotărârile luate în legătură cu repartizarea taxelor speciale pe locuitor vor fi 
afişate, de îndată, la sediu şi vor fi aduse la cunoştinţă prin orice mijloc de publicitate. 
Împotriva acestor hotărâri orice persoană interesată poate face contestaţie, în termen 
de 15 zile de la afişarea acestora, constatată prin proces-verbal. După expirarea 
acestui termen, consiliul se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite. 
 (11) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din 
numărul consilierilor în funcţie8.  
 (12) Hotărârile privind bugetul judeţului, contractarea de împrumuturi, precum şi 
cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale, participarea la programe de 
dezvoltare judeţeană, regională sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului, asocierea sau 
cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine se adoptă 
cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. Dacă bugetul nu poate fi adoptat după două 
şedinţe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va 
desfăşura pe baza bugetului anului precedent, până la adoptarea noului buget, dar nu 
mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I9. 
 (13) Consiliul judeţean 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. Procedurile de votare vor fi stabilite prin 
Regulamentul de organizare şi funcţionare. 
  Art.50. — Hotărârile consiliului judeţean sunt obligatorii pe raza administrativ-
teritorială a judeţului Galaţi. Primarii localităţilor dispun măsurile necesare şi acordă 
sprijin pentru aplicarea hotărârilor consiliului judeţean10. 

 
A. Procedura adoptării hotărârilor cu caracter normativ11 

 
Art.51. — Prin hotărâre cu caracter normativ se înţelege acel act administrativ 

de autoritate adoptat de către Consiliul Judeţean Galaţi, cu aplicabilitate generală. 
 Art.52. — (1) Procedura de elaborare a unei hotărâri cu caracter normativ este 
următoarea: 
 a) Obligaţia consiliului de a publica un anunţ referitor la adoptarea unei hotărâri 
cu caracter normativ în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu 
accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media locală. Consiliul Judeţean Galaţi 
va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere 
pentru primirea acestor informaţii. 
 b) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la 
cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (2), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea 
spre analiză, avizare şi adoptare de către consiliu. Anunţul va cuprinde o expunere de 
motive privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al 

 
7 Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 98 coroborat cu art. 49 
alin. (2).  
8 Ibidem, art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3). 
9 Ibidem, art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (4). 
10 Ibidem, art. 61 alin. (2). 
11 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 



proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei 
interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare 
privind proiectul de act normativ. De asemenea, anunţul referitor la elaborarea unui 
proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către 
consiliu asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de 
activitate, în acelaşi termen mai sus prevăzut. 
 c) La publicarea anunţului, consiliul va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile 
pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre cu 
caracter normativ supus dezbaterii publice. 
 d) Proiectul de hotărâre cu caracter normativ se transmite spre analiză şi avizare 
numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit lit. b). 
Totodată, consiliul obligat să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată 
public proiectul de hotărâre cu caracter normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris 
de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.  
 e) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să 
se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie 
organizate. Consiliul trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de 
hotărâre cu caracter normativ în discuţie. 
 f) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale 
excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave 
atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâri cu caracter normativ se supun 
adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare. 
 (2) Dispoziţiile referitoare la participarea la procesul de adoptare a hotărârilor se 
regăsesc în legea specială12. 

  
 B. Procedura de iniţiere şi pregătire a hotărârilor 

  
Art.53. — (1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri aparţine 

preşedintelui, vicepreşedinţilor consiliului, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor. 
 (2) Proiectele de hotărâri se înscriu în ordinea de zi a şedinţei prin menţionarea 
titlului şi a iniţiatorului, în ordinea înregistrării. 
 (3) Iniţiatorul poate să-şi retragă proiectul de hotărâre până la aprobarea, de 
către şedinţă, a ordinii de zi pe care este înscris.  
 Art.54. — Materialele de fundamentare pentru un proiect de hotărâre sunt 
următoarele: 
 a) Expunerea de motive a iniţiatorului, care va defini: raţiunile care au determinat 
iniţierea proiectului, şi, după caz, scopul urmărit, modul de realizare şi resursele 
necesare; de asemenea, se va preciza comisia de specialitate de la care se cere avizul. 
Toate comisiile de specialitate vor avea la dispoziţie proiectul de hotărâre. 
 b) Raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de 
specialitate care asigură: temeinicia proiectului, prin stabilirea corectă a stării de fapt şi 
legalitatea, prin corecta încadrare în drept a stării de fapt. O atenţie deosebită se 
acordă respectării competenţei şi concordanţei dispoziţiilor propuse în proiect, cu 
prevederile legale şi principiile de drept. 
 c) Raportul de avizare al comisiei de specialitate, care trebuie să asigure 
oportunitatea proiectului, apreciază concordanţa dintre scopul urmărit de iniţiator şi 
interesele judeţului. Solicitarea raportului de avizare este obligatorie, însă consiliul nu 
este obligat să i se conformeze. 
 Art.55. — (1) Procedura de iniţiere a proiectelor de hotărâre este următoarea: 
expunerea de motive a iniţiatorului se depune şi se înregistrează la registratura 

 
12 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, art. 7 – 12. 



generală, după care, preşedintele, prin rezoluţie, stabileşte, în termen de 5 zile, 
compartimentul care va întocmi raportul de specialitate şi va redacta proiectul de 
hotărâre, termenele şi, dacă este cazul, comisia de specialitate care va analiza şi aviza 
proiectul. Proiectul de hotărâre va fi însoţit de întreaga documentaţie de fundamentare 
şi va cuprinde întotdeauna numele iniţiatorului, numărul şi data înregistrării proiectului la 
registratura generală, iar în ultimul articol elementele concrete privind comunicarea sau 
publicarea. 
 (2) Toate documentele menţionate la alin. (1) se transmit secretarului judeţului, 
conform legii, cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţei ordinare a consiliului. Secretarul 
judeţului analizează proiectele de hotărâre şi documentaţia însoţitoare şi constată dacă 
acestea întrunesc condiţiile pentru a fi supuse dezbaterii şedinţei în plen. După 
convocarea şedinţei consiliului, secretarul judeţului va asigura comunicarea proiectelor 
de hotărâri  către consilierii judeţeni, cu 5 zile înaintea şedinţei.  
 (3) În cazul şedinţelor extraordinare, documentele se transmit secretarului 
judeţului, în conformitate cu legea, cu cel puţin 4 zile înaintea şedinţei. Secretarul 
judeţului analizează proiectele de hotărâre şi documentaţia însoţitoare şi constată dacă 
acestea întrunesc condiţiile pentru a fi supuse dezbaterii şedinţei în plen. După 
convocarea şedinţei consiliului, secretarul judeţului va asigura comunicarea proiectelor 
de hotărâri  către consilierii judeţeni, cu 2 zile înaintea şedinţei.  
 (4) Consilierii judeţeni pot depune, numai în scris, la secretarul judeţului, 
amendamente la proiectele de hotărâre, cu cel puţin 2 ore înaintea începerii şedinţei.  
 (5) Termenele prevăzute la alin. (2) şi (3) se socotesc pe zile calendaristice,  
luându-se în calcul şi capetele intervalului. 

 
 C. Procedura de adoptare a hotărârilor 

  
Art.56. — (1) Proiectele de hotărâri, de regulă avizate şi însoţite de rapoartele 

comisiilor şi serviciilor de specialitate, se supun dezbaterii consiliului în şedinţa pe a 
cărei ordine de zi au fost introduse. Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei nu 
pot fi dezbătute, dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate precum şi de avizul comisiei de specialitate13.  
 (2) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri, cel ce conduce şedinţa dă cuvântul 
consilierilor judeţeni, la cerere. 
 (3) Dezbaterile proiectelor de hotărâri sunt generale, cu excepţia cazurilor în 
care legea sau şedinţa consiliului stabileşte dezbaterea pe articole. 
 (4) Proiectul de hotărâre trebuie susţinut de cel puţin un iniţiator, care are dreptul 
să răspundă la obiecţii şi este singurul în măsură să accepte amendarea proiectului 
său. În caz de divergenţă între iniţiatori, amendamentele trebuie acceptate de cel puţin 
unul dintre iniţiatori. 
 (5) Cel ce conduce şedinţa poate supune spre aprobare sistarea discuţiilor. 
 Art.57. — (1) După epuizarea dezbaterilor, cel ce conduce şedinţa supune la vot 
proiectul de hotărâre. 
 (2) Proiectul de hotărâre se supune la vot în forma prezentată de iniţiator, dacă 
nu au fost depuse amendamente. 
 (3) Dacă au fost depuse amendamente, proiectul de hotărâre se supune la vot 
cu amendamentele acceptate de iniţiator, sau fără amendamente, dacă iniţiatorul nu a 
acceptat nici un amendament. Dacă proiectul este adoptat în această formă, toate 
amendamentele neacceptate de iniţiator se consideră respinse de consiliu. Dacă 
proiectul - cu amendamentele acceptate de iniţiator - este respins, se supune la vot 
proiectul de hotărâre cu fiecare amendament depus, în parte. Dacă unele dintre 

 
13 Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 98 coroborat cu art. 44.  



acestea sunt votate de plenul consiliului judeţean, proiectul de hotărâre iniţial va fi 
modificat potrivit acestor amendamente, astfel încât să rezulte un ansamblu coerent. 
Dacă toate amendamentele au fost respinse de plenul consiliului judeţean, se supune 
la vot proiectul de hotărâre fără amendamente. 
 (4) Asupra proiectelor de hotărâre sau a părţilor acestora care au fost votate nu 
se poate reveni în cadrul aceleiaşi şedinţe. 
 (5) Proiectele de hotărâri respinse de consiliu nu pot fi readuse, în cursul 
aceleiaşi şedinţe, în discuţia acestuia. 
 (6) Nu poate lua parte la deliberarea şi la adoptarea hotărârilor consilierul 
judeţean care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul IV inclusiv, 
are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului.  

(7) Hotărârile adoptate de consiliu cu încălcarea dispoziţiilor alin. (6) sunt nule de 
drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea 
poate fi introdusă de orice persoană interesată14.  
 Art.58. — (1) Hotărârile se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor 
judeţeni în funcţie prezenţi la şedinţă, cu excepţia cazurilor în care legea sau consiliul 
stabileşte alte modalităţi, cu respectarea prevederilor art. 7 şi art. 8 din prezentul 
regulament. 
 (2) Dacă prezenţa consilierilor judeţeni în sala de şedinţe, la momentul votului, 
nu întruneşte cvorumul deliberativ, cel care conduce şedinţa amână votarea pentru cel 
mult 30 de minute. Dacă nici atunci prezenţa nu se ridică la nivelul cvorumului 
deliberativ, şedinţa se închide fără a se adopta hotărârea respectivă. 

 
Capitolul II 

ATRIBUŢIILE COMISIILOR DE SPECIALITATE ŞI  
MODALITĂŢILE PRIN CARE LE EXERCITĂ 

 
 Art.59. — Atribuţiile comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi sunt 
următoarele: 

1. Comisia buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială 
 a) studierea propunerilor făcute de comune şi oraşe în vederea elaborării de 
prognoze economice; 
 b) pregătirea şi avizarea pentru adoptarea de către consiliu a programelor şi 
prognozelor de dezvoltare economico-socială a judeţului;  
 c) analizarea modului în care se realizează programul şi prognozele de 
dezvoltare economico-socială a judeţului; 
 d) studierea şi avizarea posibilităţilor înfiinţării de agenţi economici de interes 
judeţean;  
 e) studierea şi avizarea modului şi condiţiilor participării administraţiei publice 
judeţene la societăţile comerciale, locaţia de gestiune sau servicii publice de interes 
judeţean;  
 f) studierea şi avizarea problemelor instituirii de norme orientative pentru regiile 
autonome sau pentru societăţile comerciale subordonate consiliului;  
 g) pregătirea şi avizarea lucrărilor necesare aprobării de către consiliu a bugetului 
propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor subordonate; 
 h) pregătirea şi avizarea lucrărilor necesare stabilirii de către consiliu a impozitelor şi 
taxelor judeţene, precum şi taxelor speciale;  
 i) pregătirea şi avizarea lucrărilor necesare adoptării de către consiliu a contului de 
încheiere a exerciţiului bugetar;  
 j) alte acţiuni privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;  

 
14 Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 98 coroborat cu art. 46. 



 k) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu. 

 
2. Comisia pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare  

partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană 
a) preluarea propunerilor din comune şi oraşe pentru a elabora programe 

integrate de dezvoltare; 
b) colaborarea cu instituţii publice, instituţii neguvernamentale, societăţi 

comerciale şi altele în vederea elaborării strategiilor privind proiectele de dezvoltare 
economică locală, judeţeană şi regională; 

c) participarea la elaborarea strategiilor privind dezvoltarea locală, judeţeană şi 
regională, în colaborare cu partenerii zonali; 

d) participarea prin parteneriat, la elaborarea programelor sectoriale, în vederea 
finanţării şi aplicării lor, prin atragerea de fonduri; 

e) elaborarea de proiecte şi strategii privind participarea consiliului judeţean la 
acţiuni, manifestări, programe, schimburi la nivel internaţional, referitoare la: 

- formare de personal; 
- promovarea de proiecte economice; 
- învăţământ, cultură, sănătate şi altele.  

 f) promovarea de noi acorduri de colaborare. 
 g) studierea posibilităţilor de înfiinţare a unor societăţi comerciale, asociaţii, agenţii, 
activităţi în scopul executării unor lucrări de interes judeţean, cu capital social constituit prin 
aportul consiliilor şi al altor persoane juridice şi fizice; 
 h) preluarea propunerilor formulate de autorităţile administraţiei publice locale şi 
elaborarea de programe integrate de dezvoltare, urmărind creşterea capacităţii de 
absorbţie a fondurilor alocate; 
 i) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu. 

 
3. Comisia pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi 

protecţia mediului şi de servicii publice 
 a) studierea şi avizarea orientărilor generale privind organizarea şi dezvoltarea 
urbană a localităţilor judeţului, precum şi pentru amenajarea teritoriului judeţului;  
 b) sprijinirea consiliilor locale pentru elaborarea, aprobarea şi realizarea 
programelor de organizare urbană a localităţilor, respectarea tradiţiilor locale şi a 
prevederilor legale; 
 c) corelarea planurilor de amenajarea a teritoriului cu proiectele de dezvoltare a 
serviciilor de utilitate publică; 
 d) sprijinirea acţiunilor derulate în agricultură, printr-o susţinută colaborare cu 
factorii cu atribuţii în consultanţă, implementare şi execuţie agricolă; 
 e) analizarea implementării sistemelor de colectare selectivă şi valorificarea 
deşeurilor şi ambalajelor la nivelul persoanelor fizice şi a instituţiilor publice, prin 
constituirea parteneriatelor de tip public – privat; 
 f) studierea şi avizarea măsurilor de protecţie a mediului pentru judeţul Galaţi, 
echilibru ecologic, calitatea aerului, apei, solului, protecţia florei, faunei şi aşezărilor 
umane, recuperarea zonelor deteriorate, controlul şi eliminarea emisiilor poluante, 
gospodărirea apelor; 

g) studierea propunerilor făcute de comune şi oraşe în vederea analizării şi 
adoptării de către consiliu a propunerilor de refacere şi protecţie a mediului 
înconjurător. 
 h) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu; 

 
4. Comisia pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, 

cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement 



 a) analizarea şi avizarea bugetului judeţului, la partea referitoare la învăţământ, 
sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 
 b) analizarea, avizarea şi iniţierea de propuneri privind înfiinţarea de către 
consiliu a unor instituţii social-culturale şi sanitare şi pentru asigurarea bunei lor 
funcţionări; 
 c) sprijinirea acţiunilor stabilite pentru asigurarea condiţiilor de organizare şi 
desfăşurare a activităţilor ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi de tineret; 

d) analizarea, avizarea şi iniţierea de propuneri privind ocrotirea sănătăţii 
populaţiei, asistenţa sanitară, organizarea reţelei sanitare; 

e) analizarea, avizarea şi iniţierea de propuneri privind activităţile referitoare la 
problemele mamei şi copilului, protecţia bătrânilor, protecţia persoanelor cu handicap; 

f) analizarea, avizarea şi iniţierea de propuneri privind activităţile care vizează 
învăţământul de toate gradele, problemele tineretului, activitatea sportivă, activitatea de 
petrecere a timpului liber şi de agrement; 

g) urmărirea activităţii şi sprijinirea formelor asociative care au ca obiect de 
activitate ajutorarea minorilor, tinerilor şi vârstnicilor; 

h) analizarea, avizarea şi iniţierea de propuneri privind activităţile care vizează 
raporturile de muncă, şomajul, soluţionarea conflictelor de muncă, relaţiile cu 
sindicatele, protecţia socială;  
 i) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu. 
 

5. Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională 
 a) sprijinirea coordonării  activităţii consiliilor locale din judeţul Galaţi în vederea 
realizării serviciilor publice de interes judeţean;  
 b) sprijinirea întocmirii regulamentelor de funcţionare a serviciilor publice 
judeţene; 
 c) sprijinirea acţiunilor de apărare a drepturilor omului şi cetăţeanului, a libertăţii 
de conştiinţă, a libertăţii de exprimare; 
 d) asigurarea legăturilor cu cultele religioase care activează în judeţ; 
 e) sprijinirea acţiunilor de apărare a ordinii şi liniştii publice, probleme de 
protecţie împotriva incendiilor, de protecţie civilă, de pază a bunurilor persoanelor fizice 
şi juridice; 
 f) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu.  

6. Comisia de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, 
investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură 
 a) urmărirea îndeplinirii hotărârilor consiliului privind aprobarea şi realizarea 
lucrărilor de construcţii şi reparaţii de interes public (respectarea documentaţiilor 
tehnico-economice aprobate, organizarea licitaţiilor pentru executarea lucrărilor, 
asigurarea finanţării lucrărilor de executat); 
 b) evaluarea şi estimarea necesarului de investiţii în infrastructura edilitară; 
 c) promovarea măsurilor şi lucrărilor de conservare a monumentelor istorice şi 
de arhitectură, de refacere şi protecţie a rezervaţiilor naturale; 
 d) analizarea modului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului 
(inventariere, gestionare, concesionare, închiriere, locaţie de gestiune, înstrăinare, 
schimburi, delimitare, partaje, acceptare de donaţie etc.);  
 e) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu. 

Art.60. — (1) Comisiile de specialitate se întrunesc, de regulă, în şedinţe 
ordinare şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar. 
 (2) Şedinţele se convoacă din iniţiativa preşedintelui comisiei, din iniţiativa 
oricărui membru al comisiei sau, în regim de urgenţă, la solicitarea preşedintelui 
consiliului. 



 (3) Şedinţa este valabil constituită în prezenţa majorităţii consilierilor judeţeni în 
funcţie care o compun. 
 (4) Comisiile de specialitate elaborează rapoarte de avizare şi rapoarte, care se 
adoptă cu votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie care compun comisia 
respectivă. 
 (5) Votul comisiei este, de regulă, deschis. 
 Art. 601. — Şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi se 
pot desfăşura şi fără prezenţa fizică a membrilor acestora, utilizând mijloacele 
electronice de comunicare simultană de la distanţă, în cazul în care, din motive 
generate de o situaţie extraordinară şi de neînlăturat, şedinţele nu se pot desfăşura în 
condiţii obişnuite, cu prezenţă fizică a aleşilor locali. 

 Art.61. — (1) Convocarea comisiei se face de către preşedintele acesteia, prin 
aparatul de specialitate al consiliului, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită, 
comunicându-se ordinea de zi şi materialele ce se vor supune dezbaterii. 
 (2) Aparatul de specialitate are obligaţia de a pune la dispoziţia membrilor 
comisiei, la cererea preşedintelui acesteia, în termen de cel mult 15 zile, informaţiile 
necesare activităţii comisiei.  
 (3) Cererea se depune în scris la registratură şi modul ei de soluţionare se 
stabileşte prin rezoluţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi. 

 (4) Participarea consilierilor judeţeni la şedinţele comisiei este obligatorie. În 
caz de absenţă de la şedinţa comisiei, consilierul judeţean în cauză nu primeşte 
indemnizaţia de şedinţă. Nu se consideră absent consilierul judeţean care nu 
participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi 
în alte cazuri stabilite de lege.  
 Art.62. — (1) Comisiile de specialitate avizează proiecte de hotărâri 
referitoare la domeniul lor de activitate; formulează propuneri asupra problemelor 
date spre analiză şi întocmesc rapoarte pe care le prezintă şedinţei în plen a 
consiliului.  
 (2) Raportul de avizare a proiectului de hotărâre va cuprinde propuneri 
motivate privind admiterea sau respingerea acestuia, şi va fi semnat de preşedintele 
comisiei. (3) Proiectele de hotărâri şi documentaţiile de fundamentare se depun 
la toate comisiile de specialitate, care pot formula propuneri, în scris, comisiei de 
specialitate de resort, în termen de 7 zile. Competenţa avizării aparţine, însă, 
comisiei – sau după caz comisiilor – de specialitate de resort. 
 (4) Comisia de specialitate de resort sesizată pentru un aviz trebuie să se 
pronunţe în termen de cel mult 30 zile de la data primirii proiectului de hotărâre15.  
 (5) Tăcerea comisiei echivalează cu avizul favorabil. 
 (6) Avizul comisiei are caracter consultativ. 
 Art.63. — (1) Proiectele de hotărâre care vor fi supuse dezbaterii şi adoptării 
şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi vor fi, de regulă, avizate în prealabil doar 
de comisia de specialitate de resort. În cazul proiectelor de hotărâre de importanţă 
deosebită, iniţiatorul poate cere avizul mai multor comisii sau al tuturor comisiilor. 
 (2) Activitatea comisiilor de specialitate pentru avizarea proiectelor de hotărâri va 
cuprinde următoarele etape: 
 a) examinarea expunerii de motive a iniţiatorului şi a proiectului de hotărâre 
prezentat;  
 b) examinarea raportului de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  

 
15 Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 98 coroborat cu art. 44 
alin. (2). 



 c) redactarea, semnarea de către membrii comisiei şi înaintarea raportului de 
avizare la secretarul judeţului. Acest raport trebuie să conţină aprecierea explicită a 
oportunităţii proiectului şi o concluzie neechivocă de admitere, admitere cu modificări 
bine definite sau respingere a acestuia.  
 Art.64. — (1) Şedinţele comisiei, de regulă, sunt publice. Comisia poate hotărî ca la 
dezbateri să fie invitaţi specialişti, alţi consilieri judeţeni (fără ca aceştia să primească 
pentru această participare indemnizaţie de şedinţă) şi reprezentanţi ai presei. Invitaţiile se 
formulează în scris şi vor fi semnate de preşedintele comisiei. Acestea se transmit prin 
aparatul de specialitate. 
 (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi ascultate în cadrul şedinţei comisiei dar 
nu au dreptul de a participa la vot. 
 Art.65. — (1) Preşedintele comisiei asigură reprezentarea acesteia în raporturile 
sale cu şedinţa în plen a consiliului şi cu celelalte comisii. El conduce şedinţele comisiei, 
poate propune ca la lucrările acesteia să participe şi alte persoane din afara ei, dacă 
interesele efectuării lucrării respective o cer, poate solicita, printr-o cerere adresată 
preşedintelui consiliului, informaţiile pe care le consideră necesare, are acces, ca 
reprezentant al comisiei la lucrările celorlalte comisii care dezbat probleme care prezintă 
importanţă pentru comisia pe care o conduce, susţine în şedinţele de consiliu avizele 
formulate de comisie; îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament.  
 (2) În cazul indisponibilităţii preşedintelui, se alege prin vot deschis, un preşedinte 
de şedinţă. 

 (3) Secretarul comisiei efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la 
şedinţe a membrilor comisiei; asigură redactarea rapoartelor, rapoartelor de avizare, 
proceselor-verbale etc. şi efectuează numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţelor 
acesteia. Dacă acesta absentează, atribuţiile sale vor fi preluate de un membru 
desemnat de comisie. 
 Art.66. — Cu privire la desfăşurarea şedinţelor comisiei se încheie procese-
verbale. Procesul-verbal va fi semnat de preşedintele comisiei şi de toţi membrii 
comisiei prezenţi, la sfârşitul şedinţei. 
 Art.67. — (1) Comisiile colaborează între ele şi pot ţine şedinţe comune din 
proprie iniţiativă sau la iniţiativa preşedintelui consiliului judeţean.  

 
Capitolul III 

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞI MODALITĂŢILE PRIN CARE LE EXERCITĂ 

  
 Art.68. — (1) Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu 
celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice române şi străine, precum şi în 
justiţie. 

(2) Preşedintele răspunde în faţa consiliului judeţean de buna funcţionare a 
administraţiei publice judeţene. 
 (3) Aparatul de specialitate al consiliului judeţean este subordonat preşedintelui 
acestuia. Funcţionarii publici din aparatul de specialitate se bucură de stabilitate în 
funcţie, conform legii. 

(4) Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului 
de specialitate pe care îl conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de 
specialitate poate fi delegată, prin dispoziţie, vicepreşedinţilor sau altor persoane, în 
condiţiile legii16. 

 
16 Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 102 şi art. 103. 



 Art.69. — Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, 
următoarele categorii principale de atribuţii17: 
 (1) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 
a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi 
regiilor autonome de interes judeţean; 
     (2) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean; 
     (3) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului; 
     (4) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi 
serviciile publice; 
     (5) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean; 
     Art.70. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) preşedintele 
consiliului judeţean: 
     a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de 
organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome 
de interes judeţean; 
     b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean. 
 Art.71. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 69 alin. (2) preşedintele 
consiliului judeţean: 
     a) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru 
pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora; 
     b) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul 
de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean; 
     c) propune consiliului judeţean numirea, sancţionarea, modificarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru 
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

Art.72. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 69 alin. (3) preşedintele 
consiliului judeţean: 
         a) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 
     b) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele 
prevăzute de lege; 
     c) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului 
judeţean adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen; 
     d) iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de 
împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului. 

Art.73. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 69 alin. (4) preşedintele 
consiliului judeţean: 

a) îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, 
activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune şi oraşe; 
     b) poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, 
sprijin, asistenţă tehnică, juridică şi de orice altă natură consiliilor locale sau primarilor, 
la cererea expresă a acestora. 

Art.74. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 69 alin. (5) preşedintele 
consiliului judeţean: 
     a) coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes 
judeţean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau 

 
17 Ibidem, art. 104 alin. (1). 



prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de 
interes judeţean; 
     b) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor 
din domeniile prevăzute la art. 46; 
     c) ia măsuri pentru evidenţa, statistica, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor 
publice şi de utilitate publică de interes judeţean, prevăzute la art. 43, precum şi a 
bunurilor din patrimoniul public şi privat al judeţului; 
     d) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau 
prin hotărâre a consiliului judeţean; 
     e) coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de 
utilitate publica de interes judeţean înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate 
acestuia; 
     f) coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a 
infrastructurii judeţene. 

Art.75. — Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute 
de lege sau sarcini date de consiliul judeţean. 
 Art.76. — În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele consiliului judeţean emite 
dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce 
sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor 
interesate, după caz. 
 Art.77. — Preşedintele consiliului judeţean poate delega, prin dispoziţie, 
atribuţiile prevăzute la art. 72 vicepreşedinţilor, conducătorilor compartimentelor 
funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean18. 

 
Capitolul IV 

ATRIBUŢIILE VICEPREŞEDINŢILOR  
ŞI MODALITĂŢILE PRIN CARE LE EXERCITĂ 

 
Art.78. — Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Galaţi îndeplinesc următoarele 

atribuţii principale: 
 1. Coordonează activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate stabilite 
prin dispoziţie de către preşedintele consiliului. În acest sens: 
 a) urmăresc şi asigură realizarea sarcinilor din domeniul de competenţă al 
compartimentului respectiv, reieşite din legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale 
consiliului judeţean, dispoziţii ale preşedintelui şi reglementări stabilite de regulamentul 
de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al consiliului judeţean; 
 b) asigură clarificarea şi soluţionarea uniformă a problemelor ce ţin de resortul 
coordonat şi care apar în activitatea consiliilor locale; 
 c) veghează ca lucrările ce revin compartimentului coordonat, să fie de bună 
calitate şi să se finalizeze în termen prin acte sau propuneri de acte administrative;
 d) acordă girul, prin semnătură, lucrărilor întocmite de compartimentul coordonat 
pentru şedinţele consiliului sau prezentate preşedintelui consiliului, precum şi, dacă au 
delegare de semnătură, pentru lucrările care se transmit consiliilor locale; 
 e) iau măsuri ca întregul personal din compartimentul coordonat să-şi 
îndeplinească atribuţiile într-un mod corespunzător asigurând un climat de lucru 
armonios şi stimulativ; 
 f) stabilesc lucrările întocmite de compartimentul coordonat care se transmit 
numai cu acordul său. 

 
18 Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 104 alin. (7). 



 2. Participă la lucrările comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean când 
sunt solicitaţi şi când, în aceste comisii, se analizează probleme ce ţin de domeniile 
coordonate. 
 3. Semnează actele pentru care au delegare de semnătură din partea 
preşedintelui. 
 4. Pot înlocui preşedintele, în caz de absenţă, pe baza dispoziţiei acestuia, în 
condiţiile art. 107 alin. (2) din legea organică. 
 5. Îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul regulament, de 
şedinţa în plen a consiliului sau de dispoziţia preşedintelui. 

Capitolul V 
ATRIBUŢIILE SECRETARULUI JUDEŢULUI  

ŞI MODALITĂŢILE PRIN CARE LE EXERCITĂ 

 
 Art.79. — Secretarul judeţului îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele 
atribuţii principale19: 

a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean şi  
hotărârile consiliului judeţean; 
    b) participă la şedinţele consiliului judeţean; 
     c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul 
judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect; 
     d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului judeţean şi a 
dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean; 
     e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi 
persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a) în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
     f) asigură procedurile de convocare a consiliului judeţean şi efectuarea lucrărilor 
de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor 
consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului judeţean; 
     g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului judeţean şi comisiilor de 
specialitate ale acestuia; 
     h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul judeţean sau 
de preşedintele consiliului judeţean, după caz. 

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute 
la  art. 31 alin. (9), secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de 
ordonator principal de credite pentru activităţile curente. 

 

 
19 Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 117. 


