
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA  nr. 16 
privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2022, de 

către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean 
Vaslui, în cursul anului 2023 

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

nr.362/10.01.2023; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr.368/10.01.2023; 
- avizul Comisiei juridice și de disciplină, administrație publică locală și 

coordonarea consiliilor locale; 
în conformitate cu prevederile: 
- art.173 alin.(1) lit.f) coroborate cu cele ale art.214 din Ordonanța de urgență a 

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

- art.8 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.80/2003 privind concediul de odihnă și 
alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale 
primarilor și viceprimarilor, 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 
 

    HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.– Se aprobă efectuarea concediului de odihnă restant, aferent anului 2022, în 
cursul anului 2023, de către: 

a) domnul Buzatu Dumitru, președintele Consiliului Județean Vaslui - 25 zile 
lucrătoare; 

b) domnul Marian Dan – Mihai, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui - 4 zile 
lucrătoare; 

c) domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui - 17 
zile lucrătoare. 

Art.2.- Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Serviciului 
Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

   Art.3.– Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, persoanelor 
interesate, precum și Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean și se publică pe pagina de internet  
http://www.cjvs.eu – secțiunea ‘’ Monitorul Oficial Local’’. 

 
             Vaslui, 18 ianuarie 2023 

 
                 PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu     
        

                                                                           Contrasemnează, 
                                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                          Diana-Elena Ursulescu 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  23 voturi  “pentru”,                
           1 vot “împotrivă” și 5 “abțineri”.   

http://www.cjvs.eu/
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