
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA  nr. 223/2021 
pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.152/2021 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație  

al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui 
 

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

nr. 18587/14.12.2021; 
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare nr. 18590/14.12.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de disciplină, 

administrație publică și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru protecţia socială, 
protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului                                                  

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 96 alin. (2^1) lit. a) și b) din Legea educației naționale nr. 1.2011, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 4 alin. (3) lit. b) din Anexa la Ordinul 
Ministrului Educației nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 
funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.152/2021 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă ,,Elisabeta Polihroniade” Vaslui; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, 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 Judeţean Vaslui 
 

               HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I.- Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 152/2021 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al 
Centrului Școlar de Educație Incluzivă ,,Elisabeta Polihroniade” Vaslui se completează și va 
avea următorul cuprins:  

”Art.1. – Se aprobă desemnarea domnului consilier județean Puf Vasile și a domnului 
consilier județean Braniște Sorin, ca reprezentanți ai Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 
administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” Vaslui, după 
cum urmează: 

Art.II.- Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă ,,Elisabeta Polihroniade” Vaslui, Direcției Dezvoltare și Cooperare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, persoanelor desemnate la art. 1 
și va asigura publicarea acestuia pe site-ul 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 cu  17  voturi  “pentru”,    
       12 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 

http://www.cjvs.eu/

