HOTĂRÂREA NR. _____
din ___________________ 2020
privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Viorel CRISTOVICI
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.984/11.02.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului
Judeţean Galaţi – comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectare
a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională;
Având în vedere cererea de demisie a domnului Viorel CRISTOVICI, înregistrată la
Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 1.984/10.02.2020;
Având în vedere referatul constatator nr. 1.984/11.02.2020;
Având în vedere prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6) teza 1, alin. (10) și ale
alin. (17) teza 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare;
În baza art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se constată încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Viorel CRISTOVICI.
Art.2. Se declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Viorel CRISTOVICI.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica domnului Viorel CRISTOVICI.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 1.984/11.02.2020

REFERAT CONSTATATOR

Unul dintre cazurile de încetare de drept a mandatului de consilier judeţean
înainte de expirarea duratei normale a acestuia este demisia, potrivit dispoziţiilor
art. 204 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 204 alin. (6) și al alin. (17) din acelaşi act
normativ, consilierii locali şi consilierii judeţeni pot demisiona, anunţând în scris
secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale sau preşedintele consiliului
judeţean, prin care se constată demisia. Preşedintele propune consiliului adoptarea
unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant. Din cuprinsul
cererii nr. 1.984 din data de 10 februarie 2020, rezultă că domnul Viorel CRISTOVICI
solicită să se ia act de demisia sa (renunţarea la mandatul de consilier judeţean).
Prezentul referat constatator a fost întocmit în baza dispoziţiilor art. 204 alin.
(10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare: „Hotărârea consiliului are la bază, pentru
situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) şi l), un referat constatator, întocmit în
maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul
general al comunei, al oraşului sau al municipiului/subdiviziunii municipiului,
respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului.
Referatul este însoţit de acte justificative.”

PREŞEDINTELE CONSILIULUI
JUDEŢEAN GALAŢI,

SECRETARUL GENERAL AL
JUDEŢULUI GALAŢI,

Costel FOTEA

Ionel COCA

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 1.984/11.02.2020
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind
constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier județean al domnului Viorel CRISTOVICI

Potrivit prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, unul dintre cazurile în care încetează
de drept calitatea de consilier judeţean este demisia (renunţarea la mandat).
Prin cererea nr. 1.984 din data de 10 februarie 2020, adresată Consiliului Judeţean Galaţi,
domnul consilier județean Viorel CRISTOVICI — care a candidat la alegerile locale din 5 iunie 2016 pe
listele Partidului Național Liberal și căruia i s-a atribuit ulterior un mandat pentru funcția de consilier
județean — solicită să se ia act de renunţarea la mandat.
Având în vedere această situaţie de fapt, în conformitate cu dispoziţiile art. 204 alin. (6) și ale
alin. (17) din acelaşi act normativ, preşedintele consiliului judeţean propune şedinţei în plen, în baza
demisiei scrise înaintate secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale sau preşedintelui
consiliului judeţean, adoptarea unei hotărâri prin care să se constate încetarea de drept a mandatului
de consilier.
Această situaţie de fapt implică şi declararea, ca vacant, a locului consilierului judeţean în
cauză.
Totodată, conform art. 204 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare: „Hotărârea consiliului are la bază, pentru
situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de
la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul general al comunei, al oraşului sau al
municipiului/subdiviziunii municipiului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul
general al judeţului. Referatul este însoţit de acte justificative.”
Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi – comisia juridică,
pentru administraţie publică locală, de respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de
cooperare interinstituţională.
În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbatere şedinţei în plen a Consiliului
Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
judeţean al domnului Viorel CRISTOVICI.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate
Nr. 1.984/11.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind
constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier județean al domnului Viorel CRISTOVICI
Prin proiectul de hotărâre mai sus arătat, se propune şedinţei în plen constatarea
încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Viorel CRISTOVICI, deoarece
unul dintre cazurile în care încetează de drept calitatea de consilier judeţean este demisia
(renunţarea la mandat).
În fapt, prin cererea nr. 1.984/10.02.2020, adresată Consiliului Judeţean Galaţi, domnul
Viorel CRISTOVICI solicită să se ia act de renunţarea la mandatul de consilier județean.
Analizând proiectul de hotărâre, se constată că acesta întruneşte condiţiile de legalitate
prevăzute de următoarele texte din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu completările ulterioare, astfel: art. 204 alin. (2) lit. a) [„Calitatea de
consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei
normale a mandatului, în următoarele cazuri: a)demisie]; art. 204 alin. (6) teza 1 [„În situaţiile
prevăzute la alin. (2) lit. a) (…) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local sau
de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier judeţean se
realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea
primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt ales local, adoptată
în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului.”]; art. 204 alin. (10) [„Hotărârea
consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) (…), un referat constatator,
întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul
general al comunei, al oraşului sau al municipiului/subdiviziunii municipiului, respectiv de
preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul este însoţit de acte
justificative.”] și de art. 204 alin. (17) teza 1 [„Încetarea mandatului de consilier local, respectiv
de consilier judeţean, în cazul demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după
apariţia evenimentului şi în baza demisiei scrise înaintate secretarului general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului, preşedintelui de şedinţă, preşedintelui
consiliului judeţean, după caz.”]
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întrunește condițiile de legalitate.
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Secretarul general al județului, Ionel COCA

