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JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 18921/27.11.2020 
 

       PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr.               / 2020 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 
administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Vaslui 
 

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

nr. 18921/27.11.2020; 
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 18935/27.11.2020; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 

disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru protecție 
socială, învățământ, sănătate, cultură, culte și 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. 22 alin (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui 

nr.217/16.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;   

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.   /2020 pentru revocarea 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.202/2020 privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui; 

luând act de rezultatul votului secret evidențiat în cuprinsul procesului-verbal din 
data de _____.       .2020; 

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 
 

               H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se desemnează domnul/doamna _________________________ca 
reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui. 

Art.2. - Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului – județul 
Vaslui, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, 
Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, precum și persoanei desemnate la art. 1 în vederea ducerii la îndeplinire.  

                                                              
                            Vaslui, ________ 2020 
 

                   PREŞEDINTE, 
               Dumitru Buzatu     
                                                                                                      Avizat pentru legalitate: 

                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI  
                                                                            Diana-Elena Ursulescu 

 
 
                   DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

                                                                            Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
                                                                           şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 
                                                                                                Director executiv, 
                                                                                                 Dragomir Mihaela      



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 18921/27.11.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui 

în consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Vaslui 

 
I.Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
Prin activitatea pe care o desfăşoară, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui urmăreşte realizarea următoarelor obiective: oferirea 
de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare în 
scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa  culturală; 
conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a 
culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; educaţia permanentă şi formarea 
profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie. Consiliul 
de administrație funcționează în baza unui regulament de organizare și funcționare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 217/2017 a fost aprobat 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui care, la art.22, alin (2) prevede că în componența 
Consiliului de Administrație, organ colectiv de conducere, cu caracter consultativ, care 
sprijină managerul în activitatea sa, trebuie să facă parte și un membru din partea Consiliului 
Județean Vaslui. 

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.202/09.11.2020 a fost 
desemnat ca reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, domnul 
vicepreședinte Marian Dan Mihai, ca urmare a întrunirii numărului necesar de voturi, potrivit 
Procesului-verbal privind rezultatul votului secret exprimat de consilierii judeţeni în funcţie. 

Ținând cont de faptul că, potrivit art.87 alin.(1) lit.d) teza finală din Legea 
nr.161/2003, funcția de vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu 
exercitarea funcției de membru în consiliul de administrație al unei instituții publice aflate în 
subordinea consiliului județean, și luând în considerare demisia domnului vicepreședinte 
Marian Dan Mihai din această funcție, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu 
nr.17691/10.11.2020, a fost inițiat Proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii 
Consiliului Județean Vaslui nr.202/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui. 

Având în vedere cele mai sus precizate, se propune desemnarea unui nou 
reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în cadrul acestui consiliu de administrație, 
urmând ca propunerea să fie formulată în plen și supusă procedurii votului secret. 

II.Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III.Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 
IV.Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V.Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre: nu este 

cazul. 
VI.Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre: nu 

este cazul. 
 
 
 
 
 
 



VII.Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate:  

După adoptarea hotărârii în cauză, aceasta va fi comunicată prin intermediul 
secretarului general al județului Vaslui, în termenul prevăzut de lege, către: Instituția 
Prefectului – Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, precum și persoanei 
desemnate ca reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație. 

VIII.  Concluzii, constatări și propuneri:  
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună 

inițierea și introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Vaslui a Proiectului 
de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 
administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Vaslui, elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre în cauză, 
în vederea supunerii lui spre aprobare în ședința Consiliului Județean Vaslui. 

 

PREȘEDINTE 

Dumitru Buzatu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECTIA DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 18935/27.11.2020 
 

R A P O R T 
asupra Proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 

Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 

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

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Direcția Dezvoltare și Cooperare, în calitatea sa de compartiment de 
resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat Proiectul 
de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 
administrație al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Vaslui, propus de președintele Consiliului Județean Vaslui, domnul Dumitru Buzatu, în raport 
cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat că proiectul de 
hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 
raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat 
următoarele: 

a) Obiectul/domeniul reglementat: administrație publică locală/desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui; 

b) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 
etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de 
hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile art.22 alin.(2) 
din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr. 217/2017; 

c) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: nu este cazul. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 
hotărâre este fundamentat, din punctul 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. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
            Agafiței Emilian 
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