
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 3947 din 15.03.2022 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 54 
privind alegerea domnului/doamnei consilier județean       

în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui 
  

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3947/15.03.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;  
- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr. 3967/15.03.2022; 
- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea 

consiliilor locale a consiliului județean;  
în conformitate cu prevederile: 
- art. 5 lit. cc), art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.a), art.187 alin.(3), art.188 alin.(1), 

(2) și (5), art.182 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.1 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 42 alin. (1), (3), (4) și (6) din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui          
nr. 209/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 42/2022 privind punerea în executare a 
dispozitivului Deciziei civile nr. 111/2022, pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul civil                       
nr. 905/89/2021; 

     ținând cont de rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal încheiat în data de 
___.    .2022; 

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.1. – Se alege în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui 
domnul/doamna consilier județean ________________________________. 

Art.2. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Vaslui, persoanei nominalizate la art. 1, 
Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean și va asigura publicarea acesteia pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial 
Local”. 
                                   Vaslui, ___.     .2022 
                 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 absolute. 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE  
Nr. 3947/15.03.2022 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei consilier județean    

în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  
Amintim că prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.169/2020 au fost aleși 

vicepreședinții Consiliului Județean Vaslui. Prin Hotărârea nr. 42/2022, Consiliul Județean Vaslui a 
luat act de conținutul dispozitivului Deciziei civile nr.111/2022, pronunțată de către Curtea de 
Apel Iași în dosarul civil nr. 905/89/2021, în sensul anulării Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
169/27.10.2020 privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Vaslui. 

Ținând cont de faptul că, prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2022 a fost 
ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui domnul consilier județean Trifan 
Ciprian-Ionuț, iar cel de al doilea candidat la funcția de vicepreședinte al consiliului județean nu a 
întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi ales, potrivit procesului-verbal privind rezultatul 
votului secret exprimat de consilierii județeni în funcție în data de 03.03.2022, se impune alegerea 
celui de al doilea vicepreședinte. 

Alegerea vicepreședinților consiliului județean este întemeiată pe dispozițiile  art.188 
alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul județean alege dintre membrii săi 
2 vicepreședinți. Alineatul 2 al aceluiași act normativ stabilește că vicepreşedinţii consiliului 
judeţean se aleg prin vot secret, cu majoritate absolută.  

Prin majoritate absolută se înțelege, conform art. 5 lit. cc) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai organului 
colegial. 
           Precizăm că, pe durata exercitării mandatului, vicepreşedinţii consiliului judeţean îşi 
păstrează statutul de consilier judeţean fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, 
fiindu-le aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de vicepreşedinte al consiliului judeţean 
prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Totodată, la deliberarea și adoptarea hotărârii privind alegerea în funcţie a 
vicepreşedinților consiliului judeţean participă şi votează consilierul judeţean care candidează la 
funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean. 
       Durata mandatului vicepreședinților este egală cu durata mandatului consiliului 
județean. În cazul în care mandatul consiliului județean încetează sau încetează calitatea de 
consilier județean, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul 
vicepreședinților, fără vreo altă formalitate. 
       Vicepreşedinţii consiliului judeţean au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit 
legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Totodată, aceștia au dreptul la 
decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata 
cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare sau deplasare, după caz, precum şi a 
altor cheltuieli prevăzute de lege. 

Având în vedere cele anterior menționate, precum și prevederile Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 209/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Vaslui, pentru a se asigura continuitate în activitate în situația în care 
președintele consiliului județean lipsește motivat, dar și pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
atribuțiilor președintelui consiliului județean, este necesară și oportună inițierea proiectului de 
hotărâre anexat. 

 
 
 
 



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

indemnizației lunare a vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui se suportă din bugetul 
consiliului județean. 

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. 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, Instituției Prefectului - Județul 
Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, persoanei nominalizate la art. 1 din hotărâre 
și Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate.  

Ulterior, președintele consiliului județean va stabili, conform legii, prin dispoziție, 
atribuțiile fiecărui vicepreședinte. 

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

alegerea domnului/doamnei consilier județean       în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, proiect elaborat cu sprijinul Direcției Administrație 
Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

  

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Administrație Publică 
Nr. 3967/15.03.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei consilier județean    

   în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean 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 
privind alegerea domnului/doamnei consilier județean       în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, în raport cu atribuțiile și competențele specifice 
acestui compartiment și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind înființarea, 
organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor 
publice de interes județean și ale societăților publice de interes județean/alegerea în funcție a 
vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui. 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: cheltuielile pentru plata indemnizației 
lunarea a vicepreședintelui 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. 173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.a), art.187 alin.(3), art. 188 alin.(1), (2) și (5), 

art.182 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art.1 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 42 alin. (1), (3), (4) și (6) din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui          
nr. 209/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean; 

      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 acestuia și supunerea spre dezbatere și adoptare în prima ședință a Consiliului Județean 
Vaslui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat                        –  - - - 
Verificat - Dragomir Mihaela Director executiv 15.03.2022  
Întocmit 2 ex.– Andronic Marilena-Eugenia Șef birou 15.03.2022  
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