
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 1439/27.01.2022 
 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E  nr. 12 
privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2021,  

de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea  
Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2022 

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

nr. 1439/27.01.2022; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului propriu al Consiliului Județean Vaslui nr. 1547/31.01.2022; 
- 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 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se aprobă efectuarea concediului de odihnă restant, aferent anului 2021, de 
către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean 
Vaslui, în cursul anului 2022, după cum urmează: 

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

b) domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui - 23 zile 
lucrătoare; 

c) domnul Marian Dan – Mihai, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui - 16 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. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, persoanelor interesate, 
Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul 
Oficial Local. 

                                                                          Vaslui, ____________  2022 
P R E Ş E D I N T E, 
 Dumitru BUZATU                                                   Avizat pentru legalitate: 

SECRETARUL 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/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 1439/27.01.2022 
 
 

R E F E R A T    D E    A P R O B A R E  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, 

aferent anului 2021, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din 
conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2022 

 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
În conformitate cu prevederile  art. 8 alin. (1) 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, aprobată prin Legea nr. 578/2003,  președinții și vicepreședinții 
consiliilor județene, primarul general și viceprimarii municipiului București, primarii și 
viceprimarii efectuează concediul de odihnă anual în fiecare an. 

Efectuarea în totalitate a concediilor de odihnă în anul 2021 de către persoanele 
care dețin funcții de demnitate publică nu a fost posibilă din cauza problemelor multiple 
ivite în desfășurarea activității consiliului județean. 

Potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din  Ordonanța Guvernului nr. 80/2003, în cazuri 
excepționale, cu aprobarea consiliului județean, persoanele care dețin funcții de 
demnitate publică pot efectua concediul de odihnă anual și în anul următor. 

Prin prezentul proiect de hotărâre, elaborat în conformitate cu prevederile mai sus 
menționate, propunem aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent 
anului 2021, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea 
Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2022, după cum urmează:  

- președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu - 25 zile lucrătoare 
concediu de odihnă restant din anul 2021; 

- vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, Marian Dan – Mihai - 16 zile 
lucrătoare concediu de odihnă restant  din anul 2021; 

- vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, Trifan Ciprian – Ionuț - 23 zile 
lucrătoare concediu de odihnă restant  din anul 2021. 

II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul pentru anul 2022. 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu 

este cazul. 
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 

cauză: nu este cazul. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 

funcționale preconizate: 
După adoptare, hotărâreaa va fi comunicată prin intermediul secretarului general al 

județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului-Județul Vaslui în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor interesate,Serviciului Managementul 
Resurselor Umane în vederea aducerii la îndeplinire. 



Totodată, hotărârea se va aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

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

inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă 
restant, aferent anului 2021, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din 
conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2022, care a fost elaborat cu 
sprijinul Serviciului Managementul Resurselor Umane 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. 

 
 

                                  P R E Ş E D I N T E, 
                                   Dumitru  BUZATU 

http://www.cjvs.eu/


R O M A N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Serviciul Managementul Resurselor Umane 
Nr. 1547/31.01.2022 
 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, 

aferent anului 2021, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din 
conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2022 

 
 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, Serviciul Managementul Resurselor Umane, în 
calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2021, de către persoanele cu 
funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul 
anului 2022, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a 
constatat următoarele:  

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții; 
b) Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul; 
c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.) și terțiară (hotărâri ale consiliului județean) 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. 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; 
 art. 214 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

d)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 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 acestuia spre dezbatere 
și adoptare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui.  

 
 

Numele şi prenumele Funcția Data Semnătura 
 

Avizat/Verificat – Ramona- Alina Ciobanu  Șef serviciu  31.01.2022  
 

Întocmit  – Rusu-Mardare Ionela  Consilier 31.01.2022  
 

            


