Nr. 4752/28.03.2022

A N U N Ț:
În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice
proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Vaslui nr. 95/2003 privind aprobarea Statutului județului Vaslui.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, "la publicarea
anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile
calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în
scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii
publice.
Proiectul de hotărâre, împreună cu referatul de aprobare și raportul
compartimentului de specialitate, poate fi consultat:
- pe site-ul Consiliului Județean Vaslui - www.cjvs.eu;
- la avizierul Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr. 79.
Termenul - limită până la care se pot transmite propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre este de 10 zile calendaristice de la
publicarea anunțului.
Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:
- prin email pe adresa: marilena.andronic@cjvs.eu;
- prin fax la nr. 0235/361090;
- prin poștă pe adresa Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.79;
- depuse la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare
Cetățeni din cadrul consiliului județean, etaj IV, camera 417, persoană de contact – Șef birou
Marilena-Eugenia Andronic.
Materialele transmise de persoanele sau entitățile interesate vor purta mențiunea:
"Recomandare la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Vaslui nr. 95/2003 privind aprobarea Statutului județului Vaslui, în
cuprinsul acestora urmând a se specifica articolul/articolele din proiect la care se referă.
P R E Ş E D I N T E,
Dumitru Buzatu
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

Responsabil cu transparenţa decizională
în administraţia publică,
Șef birou Marilena - Eugenia Andronic

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 4730/28.03.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 61
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 95/2003
privind aprobarea Statutului județului Vaslui
Având în vedere:
referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.
4730/28.03.2022;
raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 4751/28.03.2022;
avizul Comisiei juridice și 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 pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
- Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 25/2021 pentru
aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a
modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 95/2003 privind aprobarea Statutului județului
Vaslui;
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. – Capitolul XI al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 95/2003 privind
aprobarea Statutului județului Vaslui se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
” Art.28. – Consiliul Județean Vaslui are dreptul de a conferi şi retrage titlul de
cetăţean de onoare al Județului Vaslui persoanelor fizice române sau străine, potrivit
prevederilor prezentei hotărâri.”
2. Articolul 29 se modifică, se completează și va avea următorul cuprins:
” Art.29. – Criteriile potrivit cărora Consiliul Județean Vaslui are dreptul de a conferi
şi retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine se regăsesc în
anexa nr. 11 la prezentul Statut.”
3. Articolele 30 – 36 se abrogă.

Art.II. – (1) Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 95/2003 privind
aprobarea Statutului județului Vaslui După se completează cu o noua anexă, anexa nr.11,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:
” Art.44. – Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul Statut.”
(3)
Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 95/2003 privind
aprobarea Statutului județului Vaslui rămân neschimbate.
Art.III. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției
Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.
Art.IV. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului–Județul Vaslui, Direcției
Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și se
publică pe pagina de internet www.cjvs.eu – secțiunea ”Monitorul Oficial Local”.
Vaslui, ___________ 2022
PREŞEDINTE,
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.

Anexa
la Hotărârea nr.____/2022
(Anexa nr. 11
la Statut)

Procedura privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Vaslui“
Art.1. - Titlul de „Cetăţean de onoare al Judeţului Vaslui“, denumit în continuare Titlu,
reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de către Consiliul Judeţean Vaslui.
Art.2. - Titlul se poate acorda la inițiativa:
a) președintelui;
b) consilierilor județeni;
c) unui număr de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în
Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în județul Vaslui.
Art.3. – Acordarea Titlului nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, vârstă,
domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică.
Art.4. - Titlul are următoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este netransmisibil;
c) reprezintă un drept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminată.
Art.5. - Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane
sau personalităţi care se găsesc în una din următoarele situaţii:
a) personalităţi cu recunoaştere locală, naţională sau internaţională care şi-au pus
amprenta asupra dezvoltării Judeţului Vaslui şi a imaginii acestuia;
b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Judeţului
Vaslui, în ţară şi străinătate;
c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit
de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în Judeţul Vaslui;
d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), au
produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor Judeţului Vaslui;
e) foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un
aport la realizarea unei imagini pozitive a Judeţului Vaslui în lume;
f) sportivi din judeţ care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive
internaţionale;
g) alte persoane cu merite deosebite în domeniul economic, social-cultural, al
administrației publice, al educației, al sănătății, al cultelor, al protecției mediului, al
apărării drepturilor și libertăților omului etc, în cazuri temeinic justificate.
Art.6. - Nu pot deţine Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii:
a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni contra statului,
crime împotriva umanităţii, fapte penale;
b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face
după clarificarea situaţiei juridice.
Art.7. - (1) Persoanele prevăzute la art.2 solicită acordarea Titlului prin depunerea unui
dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puţin
următoarele înscrisuri:
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
b) curriculum vitae (în original);
c) certificat de cazier judiciar (în original);
d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul).
(3) Persoanele prevăzute la art. 2, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul
general al județului proiectul de hotărâre de consiliu însoţit de referatul de aprobare şi
dosarul prevăzut la alin. (2).
(4) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (3) este dezbătut în şedinţă ordinară.
(5) Hotărârea privind acordarea Titlului se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor
consiliului judeţean.
(6) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs.
(7) Decernarea Titlului se face de către preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, în cadrul
şedinţelor ordinare ale consiliului judeţean.
Art.8. - Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:
a) preşedintele consiliului județean anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare;
b) preşedintele consiliului judeţean prezintă referatul de aprobare care a stat la baza
propunerii Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui prin care s-a adoptat acordarea Titlului;
c) preşedintele consiliului judeţean înmânează diploma de „Cetăţean de onoare al
Judeţului Vaslui“ persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;
d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;
e) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele
laureatului;
f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva
rânduri în Cartea de onoare a Judeţului Vaslui;
g) compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean
înscrie diploma în Registrul de evidență a Cetățenilor de onoare ai Județului Vaslui.
Art.9. - Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Judeţean Vaslui la dezbaterea
materialelor care privesc întreaga comunitate;
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului
Judeţean Vaslui sau în care acesta este coorganizator;
c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de
instituţiile aflate în subordinea consiliului judeţean.
Art.10. - Drepturile prevăzute la art. 9 încetează în următoarele situaţii:
a) decesul titularului;
b) retragerea Titlului.
Art.11.- Titlul se retrage în următoarele situaţii:
a) atunci când ulterior decernării apar situațiile prevăzute la art. 6 lit. a);
b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură
judeţului, locuitorilor săi sau ţării.
Art.12. - Retragerea Titlului se face de către Consiliul Judeţean Vaslui, după următoarea
metodologie:
a) este sesizat Consiliul Judeţean Vaslui de către persoanele menţionate la art.2;
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului judeţean;
c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului judeţean, adoptată cu
majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 7 pentru dezbaterea candidaturii;

d) la şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va
acorda cuvântul, la solicitarea sa.
Art.13. - Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea judeţului.
Art.14. - Informaţiile publice referitoare la „cetăţenii de onoare“ vor fi publicate şi în
format electronic pe pagina de internet a consiliului județean.
Art.15. - Legitimarea cetăţenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet,
semnat de către preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui.

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 4730/28.03.2022
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Vaslui nr. 95/2003 privind aprobarea Statutului județului Vaslui
I.

Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:
Proiectul de hotărâre este elaborat având în vedere modificările legislative aduse prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare.
Amintim că, prin Hotărârea nr.95/2003, Consiliul Județean Vaslui a aprobat Statutul
județului. Capitolul XI din acest Statut reglementează criteriile privind conferirea titulului
de cetățean de onoare al județului Vaslui.
Art.104 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, detaliază care sunt prevederile pe
care trebuie să le cuprindă respectivul Statut. La alin.(1) lit. e) și p) se face referire la
criteriile pentru care se poate conferi și retrage persoanelor fizice române și străine calitatea
de cetățean de onoare, precum și procedura privind acordarea titlului de cetățean de
onoare.
Prin Ordinul nr.25/2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a
venit în sprijinul autorităților publice locale elaborând un model orientativ al statutului
unității administrativ-teritoriale, care cuprinde toate aspectele sus-amintite.
Întrucât se împlinesc 30 de ani de la reînființarea Consiliului Județean Vaslui,
intenționăm ca, în acest an, să propunem forului deliberativ județean acordarea titlului de
cetățean de onoare unor personalități care și-au pus amprenta asupra dezvoltării și imaginii
Județului Vaslui, și nu numai.
Astfel, pentru o mai bună reglementare, se impune modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.95/2003, după cum urmează:
- articolul 28 se va modifica și va avea următorul cuprins:
” Art.28. – Consiliul Județean Vaslui are dreptul de a conferi şi retrage titlul de
cetăţean de onoare al Județului Vaslui persoanelor fizice române sau străine, potrivit
prevederilor prezentei hotărâri.”
- articolul 29 se va modifica, completa și va avea următorul cuprins:
” Art.29. – Criteriile potrivit cărora Consiliul Județean Vaslui are dreptul de a conferi
şi retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine se regăsesc în
anexa nr. 11 la prezentul Statut.”
- articolele 30 – 36 se vor abroga;
anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 95/2003 privind aprobarea
Statutului județului Vaslui După se va complete cu o noua anexă, anexa nr.11, conform
anexei la proiectul de hotărâre;
- articolul 44 se va modifica și va avea următorul cuprins:
” Art.44. – Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul Statut.”
II. Impactul socio-economic: nu este cazul.

Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul.
Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Vaslui
nr. 95/2003 privind aprobarea Statutului județului Vaslui se modifică și se completează în
mod corespunzător.
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:
consultarea consilierilor județeni.
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză:
Proiectul de hotpărâre va fi adus la cunoştinţă publică conform prevederilor Legii nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. Totodată,
acesta va fi transmis spre analiză și avizare după definitivare, pe baza eventualelor
observații/propuneri formulate de persoanele interesate.
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și
funcționale preconizate:
După adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului-Județul Vaslui în vederea
exercitării controlului de legalitate și Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.
Totodată, după înaintarea către instituția Prefectului – Județul Vaslui, hotărârea se
aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de internet www.cjvs.eu - secțiunea
”Monitorul Oficial Local”.
VIII. Concluzii, constatări și propuneri:
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară şi oportună
inițierea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Vaslui nr. 95/2003 privind aprobarea Statutului județului Vaslui, proiect care a fost
elaborat cu sprijinul Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului județean.
Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, în
vederea supunerii lui spre aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui.
III.
IV.

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția Administrație Publică
Nr. 4751/28.03.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Vaslui nr. 95/2003 privind aprobarea Statutului județului Vaslui
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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Vaslui nr. 95/2003 privind aprobarea Statutului județului Vaslui, în raport cu
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:
a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/ modificarea
și completarea Statutului județului Vaslui;
b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazul.
c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile
Guvernului, strategiile naționale, legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative,
regulamente, etc.) și terțiară (hotărâri ale consiliului județean) 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/normele aplicabile domeniului
reglementat, respectiv 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 pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
- Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.
25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativteritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare
a consiliului local, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 95/2003 privind aprobarea Statutului
județului Vaslui;
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.
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