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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr._____ 

pentru completarea Hotărârii 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. 4922/05.04.2021 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Vaslui;  
- Încheierea Tribunalului Vaslui pronunțată în dosarul nr. 596/89/2021 prin care 

s-a dispus validarea mandatului domnului consilier județean Ștefan Gheorghe; 
- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului 

de specialitate al consiliului județean nr. 4953/06.04.2021; 
- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administrație publică locală și 

coordonarea consiliilor locale; 
în conformitate cu prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, 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.I. – 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 completează 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. Popa Vasile - 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. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Vaslui, persoanei interesate, 
Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean și o va publica pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
                              Vaslui, ___.04.2021 
 
 
                PREȘEDINTE,   
                               Dumitru Buzatu 
 
 

                                                                               Avizat pentru legalitate, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 

                                                                               DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
                                                                                 Am luat la cunoștință de acest înscris oficial  

                                                                                   și îmi asum responsabilitatea asupra legalității 
                                                                                      Director executiv, 
                                                        Mihaela Dragomir               

 
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pentru adoptarea prezentului 
proiect de hotărâre este necesar  
      votul majorității simple. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjvs.eu/
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REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 

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

 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  
Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 s-a stabilit componența 

nominală a comisiilor de specialitate ale consiliului județean, potrivit art.182 alin.(4), 
coroborat cu art.124 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aceasta fiind modificată și 
completată ulterior, prin Hotărârile Consiliului Județean Vaslui nr.170/2020, nr.206/2020 și 
nr.236/2020, nr.1/2021 și nr.36/2021. 

Având în vedere Încheierea Tribunalului Vaslui pronunțată în dosarul 
nr.596/89/2021, prin care a fost validat mandatul domnului consilier județean Ștefan 
Gheorghe, membru al Partidului Național Liberal, ca urmare a alegerilor locale defășurate 
la data de 27.09.2020,  

în vederea actualizării componenței nominale a Comisiei pentru strategii, 
prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare 
europeană, este necesară și oportună completarea componenței acestei comisii, 
denumită Comisia nr. 2, precum și includerea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a 
primei ședințe a Consiliului Județean Vaslui. 

II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III.Impactul financiar asupra bugetului judeţului: cheltuielile pentru plata 

indemnizației lunare pentru participarea consilierului județean al cărui mandat a fost 
validat la comisia de specialitate a Consiliului Județean Vaslui se suportă din bugetul 
consiliului județean. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
nu este cazul. 

VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
în cauză: nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 
funcţionale preconizate:  

După adoptarea hotărârii în cauză, aceasta va fi comunicată prin intermediul 
secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului 
- Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, persoanei interesate, 
precum și Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului județean. Hotărârea adoptată va fi publicată pe site-ul consiliului județean, 
în eticheta ”Monitorul Oficial Local”. 



VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:   
Față de cele prezentate, supunem spre analiză proiectul de hotărâre pentru 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările 
ulterioare, proiect elaborat cu sprijinul Direcției Administrație Publică din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean, în vederea adoptării acestuia în prima 
ședință a consiliului județean. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
                                                        Dumitru Buzatu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Administrație Publică 
Nr. 4953/06.04.2021  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 

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

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Administrație Publică, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, 
a analizat Proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, 
cu modificările și completările ulterioare, în raport cu atribuțiile și competențele specifice 
acestui compartiment și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/ 
completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui. 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: cheltuielile pentru plata 
indemnizației lunare pentru participarea consilierului județean al cărui mandat a fost validat la 
comisia de specialitate a Consiliului Județean Vaslui se suportă din bugetul consiliului 
județean. 

c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre: 

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile 
art. 182 alin. (4), coroborat cu art.124 alin. (3)-(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

      Ținând seama de cele precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 
este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al 
legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în 
care propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de 
hotărâre în cauză, în prima ședință a Consiliului Județean Vaslui.  
 
 
 
 
 
 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Dragomir Mihaela Director executiv 06.04.2021  
Verificat -  -          -  
Întocmit – Andronic Marilena Șef birou 06.04.2021  

 



·�ROMÂNIA
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• STR. STEFAN CEL MARE NR. 54
„ VASLUI

CIVILĂ 

DOSARUL NR. 596/89/2021 

Stimată doamnă/Stimate domn, 

Destinatar: 

SECRETARUL GENERAL AL 
JUDEŢULUI VASLUI 
VASLUI, , judeţul VASLUI 

vă comunicăm, alăturat, copia hotărârii civile nr. , pronunţată la data de 30 Martie 2021, de c 
ătre TRIBUNALUL VASLUI CIVILĂ. 

----

MZ 31.03.2021 10:22:05, nr. comunicare: 4 din 5 







. .

r DISPUNE 

Admite cererea formulată de petentul Consiliul Judeţean Vaslui- Secretar Judeţean. 
În baza art.172 raportat la art. 119 alin.4 teza finală din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, validează mandatul consilierului judeţean Ştefan Gheorghe, membru al 
Partidului Naţional Liberal, ca urmare a alegerilor locale desfăşurate la data de 27.09.2020. 

Încheierea de validare se comunică prefectului judeţului Vaslui şi Secretarului 
general al judeţului Vaslui. 

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare pentru cei interesaţi, cererea de 
apel unnând a fi depusă la Tribunalul Vaslui. 

Dată în camera de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de 
către grefa instanţei, azi, 30.03.2021. 

Red./Tehnored. C.0./31.03.2021 
7 ex/ corn. 5 ex/31.03.2021 

Preşedinte, 
OANA CODINĂ 

Grefier, 
MIOARA ZAHARI 
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