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 HOTĂRÂREA nr.168/2020 
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui 

 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 16516/23.10.2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Vaslui;  
- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului 

de specialitate al consiliului județean nr. 16525/23.10.2020; 
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.204/2019 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Ordinul Prefectului Județului Vaslui nr.364/22.10.2020 privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Vaslui; 

- amendamentul formulat de domnul consilier județean Trifan Ciprian-Ionuț; 
în conformitate cu prevederile: 
- art. 182 alin. (4) coroborat cu art.124 alin. (3)-(5) 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, republicată, 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 
 

  HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. – Se organizează, pe durata mandatului consiliului judeţean, cu 
respectarea configurației politice de la ultimile alegeri locale, 4 comisii de specialitate, în 
principalele domenii de activitate, cu următoarea denumire şi componenţă numerică: 

1. Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea 
consiliilor locale, denumită și Comisia nr.1, care este compusă din 9 membri; 

2. Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-
socială, buget-finanţe şi integrare europeană, denumită și Comisia nr.2, care este compusă 
din 9 membri; 

3. Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia 
mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de interes 
judeţean, denumită și Comisia nr.3, care este compusă din 7 membri; 

4. Comisia pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi 
familie, cultură, culte şi sport, denumită și Comisia nr.4, care este compusă din 9 membri. 

Art.2. – Se aleg ca membri ai comisiilor de specialitate următorii consilieri 
județeni: 

 



1. Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi 
coordonarea consiliilor locale: 

1. Steimberg Eugenia – Partidul Social Democrat 
2. Miron-Feraru Roxana- Mădălina  – Partidul Social Democrat 
3. Cain Dan-Liviu - Partidul Alianța Liberalilor și Democraților- ALDE 
4. Prisacaru Dan-Eduard – Partidul Social Democrat 
5. Popica Eduard-Andrei – Partidul Social Democrat 
6.          
7.          
8.          
9.      
 
2. Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe şi integrare europeană: 
 
1. Puf Vasile – Partidul Social Democrat 
2. Trifan Ciprian-Ionuț – Partidul Social Democrat 
3. Huzum Gicu -  Partidul PRO România  
4. Voicu Vasile– Partidul Social Democrat 
5. Gălățeanu Gelu – Partidul Social Democrat 
6.      
7.          
8.          
9.              

  
3. Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia 

mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de interes 
judeţean: 

1. Marian Dan-Mihai -  Partidul Alianța Liberalilor și Democraților- ALDE 
2. Căciulă Mădălin-Claudiu – Partidul Social Democrat 
3. Dorin Emil – Partidul PRO România 
4. Zară Costel – Partidul Social Democrat 
5.      
6.          
7.          
 
4. Comisia pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi 

familie, cultură, culte şi sport: 
1. Tiron Cristina-Mihaiela – Partidul Social Democrat 
2.  Pricop Ghiorghe – Partidul Social Democrat  
3.  Lupu Costică – Partidul Social Democrat 
4.  Marian Dan-Mihai – Partidul Alianța Liberalilor și Democraților- ALDE 
5. Caragață Valeriu – Partidul Social Democrat 
6.          
7.      
8.          
9.       
 
Art.3. – Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt 

stabilite în art. 124-126 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 



administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și în Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a consiliului judeţean.  

Art.4. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Vaslui, în vederea exercitării 
controlului de legalitate, persoanelor nominalizate la art.2 și Serviciului Managementul 
Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

 
 

                     Vaslui, 27 octombrie 2020 
 
 
                PREȘEDINTE,  
                                Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


