
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din ___________________ 2022  

 
privind: constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean 
Galați al doamnei Elena GROSU, ca urmare a demisiei 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.596/22.07.2022 

 
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 Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 222/26.10.2020 privind 
alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere cererea de demisie a doamnei vicepreședinte Elena GROSU, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 8.596/18.07.2022; 
 Având în vedere prevederile art. 188 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se constată încetarea mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean 
Galați al doamnei Elena GROSU, ca urmare a demisiei. 
 

Art.2. Se declară vacantă funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Galați, 
ocupată anterior de doamna Elena GROSU. 

 
Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea prevederilor 

art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 222/26.10.2020 privind alegerea 
vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica doamnei Elena GROSU. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 
 

Costel FOTEA 
 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 
     Secretarul general al judeţului, 
          Ionel COCA                          

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 8.596/22.07.2022  

 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind  
constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Galați  

al doamnei Elena GROSU, ca urmare a demisiei 

 
 

 

Doamna Elena GROSU a candidat la alegerile locale din 27 septembrie 2020 pe listele 

Partidului Social Democrat – Organizația Județeană Galați și i s-a atribuit un mandat pentru 

funcția de consilier județean. Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 222/26.10.2022 

Doamna Elena GROSU, consilier judeţean, a fost aleasă în funcția de vicepreședinte al 

Consiliului Judeţean Galaţi. 

Prin cererea înregistrată la Consiliului Judeţean Galaţi la nr. 8.596/18.07.2022,  

doamna Elena Grosu solicită să se ia act de renunţarea la calitatea de vicepreședinte al 

Consiliului Judeţean Galaţi. 

Având în vedere această situaţie de fapt, urmează a se constata prin act administrativ, 

respectiv prin hotărâre a Consiliului Județean Galați, încetarea mandatului de vicepreședinte 

al doamnei Elena GROSU.  

Această situaţie de fapt implică şi declararea, ca vacant, a locului de vicepreședinte 

arătat. 

În conformitate cu prevederile art. 188 alin. (2) teza 1 din Codul administrativ, aprobat 

prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare: 

„Vicepreședinții consiliului județean se aleg prin vot secret, cu majoritate absolută.”  

 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 mandatului de 

vicepreședinte al Consiliului Județean Galați al doamnei Elena GROSU. 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 

 
 
 
 
 
 
1 ex./19.07.2022 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 8.596/22.07.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galaţi privind  

constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Galați  
al doamnei Elena GROSU, ca urmare a demisiei 

   
 
 

Prin proiectul de hotărâre mai sus arătat, se propune şedinţei în plen constatarea 

încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Galați al doamnei Elena 

GROSU, ca urmare a demisiei domniei sale din această funcție.  

În fapt, prin cererea înregistrată la Consiliului Judeţean Galaţi la nr. 8.596/18.07.2022,  

doamna Elena Grosu solicită să se ia act de renunţarea la calitatea de vicepreședinte al 

Consiliului Judeţean Galaţi. 

Analizând proiectul de hotărâre, se constată că acesta întruneşte condiţiile de legalitate 

prevăzute de art. 188 alin. (2) teza 1 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

„Vicepreşedinţii consiliului judeţean se aleg prin vot secret, cu majoritate absolută.” 

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întrunește condițiile de legalitate. 

 
 
 

   

   
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ica Mihai/1 ex./19.07.2022                                                                                    Secretarul general al județului, Ionel COCA 

Direcţia economie şi finanţe,  
George STOICA 

Direcţia de dezvoltare regională,  
Laura–Delia ANGHELUŢĂ 

Direcţia programe, 
Camelia EPURE  

 
 

Direcția tehnică, 
Radu MĂCIUCĂ 

 
 

Direcţia 
Arhitect Şef, 

___________________ 
  

 

 
Direcţia patrimoniu,  
Marin POPESCU 

 
 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice,  

Georgeta–Alina NEDELCU 
 
 
 
 


