
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 8917 din 07.06.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 110 
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, 

 a mandatului de consilier județean al domnului Pălăduță Louis-Iulian 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 8917/07.06.2022; 
- demisia domnului Pălăduță Louis-Iulian din funcția de consilier județean, înregistrată la 

Consiliul Județean Vaslui sub nr. 8634/02.06.2022; 
- referatul constatator semnat de președintele consiliului județean și secretarul general al 

județului nr. 8860/06.06.2022; 
- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 8949/07.06.2022; 
- avizul Comisiei juridice și de disciplină, administrație publică locală și coordonarea 

consiliilor locale; 
în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 204 alin. (2) lit. a), alin. 

(3), (6), (7), (10) și (17) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 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 Judeţean Vaslui 
 

               HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – (1) Se constată încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 
județean al domnului Pălăduță Louis-Iulian, ales pe lista Partidului Național Liberal, ca urmare a 
alegerilor locale desfășurate la data de 27 septembrie 2020. 

(2) Se declară vacant locul de consilier județean deținut de domnul Pălăduță Louis-Iulian. 
Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției 

Administrație Publică 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, Direcției 
Administrație Publică, domnului Pălăduță Louis-Iulian, Tribunalului Vaslui în vederea validării 
mandatului supleantului și se publică pe pagina de internet http://www.cjvs.eu - secțiunea 
”Monitorul Oficial Local”.    
                                    Vaslui, ________ 2022 
 

                     PREŞEDINTE, 
                        Dumitru Buzatu   

 
                                                                                                      Avizat  pentru legalitate:                  

                           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                               
                      Diana – Elena Ursulescu 

                                                               
                                                                                   Anexa nr. 1  
       
 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre  
              este necesar votul majorității simple. 

Direcţia Administraţie Publică 
        Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi 

îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 
 Director executiv, 
Mihaela Dragomir 

 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE  
Nr. 8917/07.06.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie,  

a mandatului de consilier județean al domnului Pălăduță Louis-Iulian 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  
Prin cererea înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 8634/02.06.2022, domnul 

Pălăduță Louis-Iulian și-a prezentat demisia din funcția de consilier județean. 
Mandatul de consilier județean al domnului Pălăduță Louis-Iulian a fost validat de către 

Tribunalul Vaslui prin Încheierea Tribunalului Vaslui pronunțată în Dosarul nr.2012/89/2020. 
În conformitate cu prevederile art. 204 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, demisia reprezintă unul din cazurile de 
încetare de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier județean. 

Potrivit art. 204 alin. (6) și (7) din același act normativ, în situaţia încetării prin demisie 
a mandatului de consilier județean, constatarea încetării de drept a mandatului, precum şi 
vacantarea locului de consilier judeţean se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii 
deliberative, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt ales local, adoptată 
în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este 
comunicată de îndată Tribunalului Vaslui, competent să valideze mandatul supleantului, în 
condiţiile art. 122 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, precum şi consilierului județean. 

Consiliul judeţean are obligaţia de a adopta hotărârea privind constatarea încetării de 
drept a mandatului în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a 
referatului constatator semnat de președintele consiliului județean şi de secretarul general al 
județului.  

II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III. Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazul. 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  

                Ca urmare a adoptării hotărârii, Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 168/2020 
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și 
completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător, în sensul înlocuirii acestuia cu o altă 
persoană, în condițiile legii. 

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 adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al 
judeţului, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului-Judeţul Vaslui în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Direcției Administrație Publică, domnului Pălăduță Louis-Iulian, 
Tribunalului Vaslui în vederea validării mandatului supleantului și se va publica pe pagina de 
internet http://www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 

 
 
 
 
 



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

iniţierea proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului 
de consilier județean al domnului Pălăduță Louis-Iulian, proiect 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 şedință a Consiliului Judeţean Vaslui. 
 

 
 
 
  PREŞEDINTE, 

Dumitru Buzatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Administrație Publică 
Nr. 8949/07.06.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, 
 a mandatului de consilier județean al domnului Pălăduță Louis-Iulian 

 
 

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 modifăcările 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 
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al 
domnului Pălăduță Louis-Iulian, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui 
compartiment și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/constatare 
încetare de drept a mandatului de consilier județean; 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazul. 
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 4dministr respectivul proiect de hotărâre: 

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile art. 173 
alin. (1) lit. f) și ale art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), (6), (7), (10) și (17) 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 conpartiment, 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                   –  - - - 
Verificat – Dragomir Mihaela Director executiv  07.06.2022  
Întocmit – Andronic Marilena-Eugenia Șef birou 07.06.2022  

 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 Nr. 8860/06.06.2022 

 
 
 

REFERAT CONSTATATOR 
privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean  

al domnului Pălăduță Louis-Iulian 
 
 
 
  Potrivit prevederilor art.204 alin.(2) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de consilier judeţean a 
acestuia încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului. 
            Totodată, conform alineatului 17 din articolul sus-amintit, încetarea mandatului 
de consilier judeţean, în cazul demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului 
desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei scrise înaintate secretarului 
general al unităţii administrativ-teritoriale, preşedintelui consiliului judeţean, după caz. 
Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului 
judeţean se va comunica de îndată tribunalului competent să valideze mandatul supleantului, 
în condiţiile art. 122 din Codul administrativ. 
           Întrucât domnului consilier județean Pălăduță Louis-Iulian și-a depus în scris 
demisia din aceasta calitate, demisie înregistrată la Consiliulul Județean Vaslui sub nr. 
8634/02.06.2022, în sarcina  Consiliului Județean Vaslui este prevăzută obligația de a adopta o 
hotărâre prin care se ia act de demisie și se declară vacant locul consilierului județean, în 
termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a prezentului referat 
constatator. 
                     Anexăm alăturat, în copie, demisia înregistrată la Consiliulul Județean Vaslui sub 
nr. 8634/02.06.2022. 
 
 
 
 
                                          PREȘEDINTE, 
                                       Dumitru Buzatu 
 
 
 
 
                                                                                                 Secretar general al județului, 
                                                                                                        Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 




