
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA  nr. 221/2021 
privind aprobarea nominalizării a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de 
membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată 
 în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 

18036/07.12.2021; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 18039/07.12.2021; 
- avizul Comisiei juridică și de disciplină, administrație publică locală și 

coordonarea consiliilor locale;  
în conformitate cu prevederile: 
- art. 485 alin. (1) – alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 11 alin. (4) lit. e) și alin. (6), art. 12 alin. (5) din Anexa nr. 6 la Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

luând act de rezultatul votului secret evidențiat în cuprinsul procesului-verbal 
din data de 21.12.2021; 

în temeiul 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 modificările și completările 
ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – Se aprobă nominalizarea a doi consilieri județeni care vor avea calitatea 
de membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în perioada 
01.01.2021 – 31.12.2021, după cum urmează: 

a) domnul Trifan Ciprian-Ionuț; 
b) domnul Marian Dan-Mihai. 
Art.2. – Președintele Consiliului Județean Vaslui, prin intermediul Serviciului 

Managementul Resurselor Umane, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3. – Prezentul act administrativ se comunică prin intermediul secretarului 

general al județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul 
Vaslui, președintelui consiliului județean, persoanelor nominalizate la art.1, Serviciului 
Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean și se publică pe pagina de internet http://www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial 
Local.                                  

    Vaslui, 21 decembrie 2021 
    

             PREȘEDINTE,  
                            Dumitru Buzatu  

                                               
                                                                                   Contrasemnează, 

                                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
                                                                                   Diana-Elena Ursulescu 

 
 
        Hotărârea a fost adoptată conform  
Procesului-verbal cu rezultatul votului secret. 

http://www.cjvs.eu/

