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CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 42 
privind punerea în executare a dispozitivului Deciziei civile nr. 111/2022,  

pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul civil nr. 905/89/2021 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3078/25.02.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Vaslui;  
               - certificatul de grefă înregistrat la Consiliul Județean Vaslui sub                                            
nr. 3073/25.02.2022, din care rezultă soluția pronunțată de către Curtea de Apel Iași în dosarul 
civil nr.905/89/2021; 

- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean nr. 3092/25.02.2022; 

- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea 
consiliilor locale a consiliului județean;   

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; 
- art. 22 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și 

completările ulterioare; 
- art. 403 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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.1. – Se ia act de conținutul dispozitivului Deciziei civile nr. 111/2022, 
pronunțată de către Curtea de Apel Iași în dosarul civil nr. 905/89/2021, prin care care s-a 
decis, în rejudecare, anularea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 169/27.10.2020 privind 
alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Vaslui. 

Art.2. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Vaslui, persoanelor nominalizate la art. 1 din 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 169/2020, Serviciului Managementul Resurselor 
Umane din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea 
acesteia pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 

 
                     Vaslui, 3 martie 2022 

 
                PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu            
 
 

                                                                           Contrasemnează, 
                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                          Diana-Elena Ursulescu 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  34 voturi  “pentru”,                
         0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 


