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HOTĂRÂREA nr. 75/2021 
pentru modificarea punctului 2 al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 

nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui,  
cu modificările și completările ulterioare 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 5862/21.04.2021 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Vaslui;  
- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr. 5915/21.04.2021; 
- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administrație publică locală și coordonarea 

consiliilor locale; 
în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit.f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 168/2020 privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 74/2021 privind constatarea încetării de 

drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Popa Vasile; 
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 

 
  HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.I. – (1) Punctul 2 al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 

nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  

 “2. Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-
socială, buget-finanţe şi integrare europeană: 

1. Puf Vasile – Partidul Social Democrat; 
2. Trifan Ciprian-Ionuț – Partidul Social Democrat; 
3. Huzum Gicu - Partidul PRO România;  
4. Voicu Vasile – Partidul Social Democrat; 
5. Gălățeanu Gelu – Partidul Social Democrat; 
6. Afteni Mitică - Alianța Electorală USR PLUS;  
7. Arcăleanu Marius-Marian - Partidul Național Liberal;     
8. Ștefan Gheorghe - Partidul Național Liberal;     
9.          - Partidul Național Liberal.”  
Art.II. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 168/2020 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și 
completările ulterioare, rămân neschimbate. 



Art.III. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Administrație 
Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

Art.IV. – Secretarul general al județului va comunica prezentul act administrativ, în 
termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției Administrație 
Publică, Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean, domnului Popa Vasile și va asigura publicarea acestuia pe site-ul 
www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 
 

                                                   Vaslui, 25 mai 2021     
                                             

  
 
                                                                                                    
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                    Diana-Elena Ursulescu 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  33 voturi  “pentru”,    
           0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 
                                

http://www.cjvs.eu/

