
 
 

HOTĂRÂREA NR. ________    

 din _____________ 2021 
 

privind: modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173 din 30 iulie 
2020  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6.970/23.06.2021 

  
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 avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;   

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) şi ale alin. (2) lit. c), precum şi ale 
art. 191 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. – Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173 din 30 
iulie 2020, după cum urmează: 

 
Art.46. alin. (1) va avea următorul cuprins: 
(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii simple a 

membrilor lor. Se consideră prezenţi la şedinţa comisiei de specialitate şi consilierii judeţeni 
care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice1.  

 
Art.46. alin. (19) va avea următorul cuprins: 
(19) Şedinţele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi se pot 

desfăşura şi fără prezenţa fizică a membrilor acestora, utilizând mijloace electronice de 
comunicare simultană la distanţă.  

 
La art. 46 după alin. (19) se introduce un nou alineat (191) care va avea următorul 

cuprins: 
(191) Şedinţele comisiilor de specialitate pot avea loc şi în sistem hibrid, parţial cu 

prezenţa fizică şi parţial prin utilizarea unor mijloace electronice. Modalitatea de participare la 
şedinţa comisiei de specialitate se comunică în prealabil de către fiecare consilier judeţean 
(membru al comisiei) preşedintelui acesteia. 

 
 

 
1 Codul administrativ - art. 141 alin. (1) coroborat cu art. 137 alin. (1). 
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Art.46. alin. (20) va avea următorul cuprins: 
(20) În situaţia şedinţelor de comisii desfăşurate potrivit prevederilor alin. (19) şi (191) 

avizele comisiilor vor fi însuşite prin semnătură de către preşedintele comisiei şi vor avea 
menţionată opţiunea fiecărui consilier judeţean membru al comisiei în ceea ce priveşte votul 
“pentru”, votul “împotrivă” sau “abţinerea”. 

 
Art.65. alin. (1) va avea următorul cuprins: 
Şedinţele Consiliului Judeţean Galaţi se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii 

consilierilor judeţeni în funcţie. Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii judeţeni care 
participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice2.  

 
Art.65. alin. (2) va avea următorul cuprins: 
(2) Şedinţele Consiliului Judeţean Galaţi se pot desfăşura şi fără prezenţa fizică a 

consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.  
 
La art. 65 după alin. (2) se introduce un nou alineat (21) care va avea următorul 

cuprins: 
(21) Şedinţele Consiliului Judeţean Galaţi pot avea loc şi în sistem hibrid, parţial cu 

prezenţa fizică şi parţial prin utilizarea unor mijloace electronice. Modalitatea de participare la 
şedinţele Consiliului Judeţean Galaţi se comunică secretarului general al judeţului de către 
fiecare consilier judeţean cu cel puţin 1 zi înainte de data desfăşurării şedinţei. 

 
La art. 65 după alin. (21) se introduce un nou alineat (22) care va avea următorul 

cuprins: 
(22) Consilierii judeţeni care participă la şedinţele Consiliului Judeţean Galaţi prin 

mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă nu pot participa la procedura de vot 
secret. 

 
Art.2. – Secretarul general al judeţului va asigura publicarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi în Monitorul Oficial al judeţului Galaţi, 
precum şi pe site-ul Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 

   Secretarul General al Judeţului,  

                     Ionel Coca 
 

 
2 Ibidem art. 180 alin. (1) 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                    Nr. 6.970 din 23.06.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173 din 30 iulie 2020 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi 
este un set de reglementări elaborate în acord cu prevederile legale aplicabile în 
această materie, necesare pentru asigurarea organizării şi funcţionării 
corespunzătoare a organismelor de conducere ale Unităţii Administrativ – 
Teritoriale Judeţul Galaţi. 

Actualul Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Galaţi a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Galaţi nr. 173 din 30 iulie 
2020. 

Ca urmare a evoluţiei survenite de la acea dată până în prezent, în ceea ce 
priveşte modalitatea concretă de desfăşurare a şedinţelor autorităţii publice 
judeţene, actualul regulament poate fi ajustat, adaptat situaţiilor care pot surveni 
în practică. 

  
În consecinţă, modificările propuse sunt următoarele:  
Art.46. alin. (1) va avea următorul cuprins: 
(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul 

majorităţii simple a membrilor lor. Se consideră prezenţi la şedinţa comisiei de 
specialitate şi consilierii judeţeni care participă prin utilizarea oricăror mijloace 
electronice.  

Art.46. alin. (19) va avea următorul cuprins: 
(19) Şedinţele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi se 

pot desfăşura şi fără prezenţa fizică a membrilor acestora, utilizând mijloace 
electronice de comunicare simultană la distanţă.  

La art. 46 după alin. (19) se introduce un nou alineat (191) care va avea 
următorul cuprins: 

(191) Şedinţele comisiilor de specialitate pot avea loc şi în sistem hibrid, 
parţial cu prezenţa fizică şi parţial prin utilizarea unor mijloace electronice. 
Modalitatea de participare la şedinţa comisiei de specialitate se comunică în 
prealabil de către fiecare consilier judeţean (membru al comisiei) preşedintelui 
acesteia. 

Art.46. alin. (20) va avea următorul cuprins: 
(20) În situaţia şedinţelor de comisii desfăşurate potrivit prevederilor alin. 

(19) şi (191) avizele comisiilor vor fi însuşite prin semnătură de către preşedintele 
comisiei şi vor avea menţionată opţiunea fiecărui consilier judeţean membru al 
comisiei în ceea ce priveşte votul “pentru”, votul “împotrivă” sau “abţinerea”. 

Art.65. alin. (1) va avea următorul cuprins: 
Şedinţele Consiliului Judeţean Galaţi se desfăşoară legal în prezenţa 

majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. Se consideră prezenţi la şedinţă şi 
consilierii judeţeni care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice .  

Art.65. alin. (2) va avea următorul cuprins: 
(2) Şedinţele Consiliului Judeţean Galaţi se pot desfăşura şi fără prezenţa 

fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare 
simultană la distanţă.  

 



La art. 65 după alin. (2) se introduce un nou alineat (21) care va avea 
următorul cuprins: 

(21) Şedinţele Consiliului Judeţean Galaţi pot avea loc şi în sistem hibrid, 
parţial cu prezenţa fizică şi parţial prin utilizarea unor mijloace electronice. 
Modalitatea de participare la şedinţele Consiliului Judeţean Galaţi se comunică 
secretarului general al judeţului de către fiecare consilier judeţean cu cel puţin 1 zi 
înainte de data desfăşurării şedinţei. 

La art. 65 după alin. (21) se introduce un nou alineat (22) care va avea 
următorul cuprins: 

(22) Consilierii judeţeni care participă la şedinţele Consiliului Judeţean 
Galaţi prin mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă nu pot 
participa la procedura de vot secret. 

Solicităm avizul tuturor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Galaţi. 

Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a 
Consiliului Judeţului Galaţi proiectul de hotărâre alăturat 

 
 

 

P r e ş e d i n t e , 
Costel Fotea 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 6.970/23.06.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173 din 30 iulie 2020 

 
 
Prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173 din 30 

iulie 2020. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi este un set de 

reglementări elaborate în acord cu prevederile legale aplicabile în această materie, necesare 

pentru asigurarea organizării şi funcţionării corespunzătoare a organismelor de conducere ale 

Unităţii Administrativ – Teritoriale Judeţul Galaţi. 

Actualul Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi a fost 

aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Galaţi nr. 173 din 30 iulie 2020. 

Ca urmare a evoluţiei survenite de la acea dată până în prezent, în ceea ce priveşte 

modalitatea concretă de desfăşurare a şedinţelor autorităţii publice judeţene, actualul 

regulament poate fi ajustat, adaptat situaţiilor care pot surveni în practică. 

Art. 173 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ prevede: ”Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de 

atribuţii:a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 

autonome de interes judeţean; 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ: consiliul judeţean „aprobă, în condiţiile legii, la 

propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes 

judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

 

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 

 
 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

Direcţia Arhitect şef, 
_____________ 

 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Director executiv 
adjunct, 

Hălăşag Sorin 

Director executiv cu 
atribuţii delegate, 
Măciucă Radu 

Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate 

şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 
_____________ 

Şef serviciu, 
Nedelcu Alina 

Georgeta 
 

 


