
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

 HOTĂRÂREA nr. 169/2020 
privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Vaslui 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 16697/27.10.2020 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Vaslui;  
- Ordinul Prefectului Județului Vaslui nr.364/22.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Vaslui; 
- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr. 16699/27.10.2020; 
- avizul Comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea 

consiliilor locale a consiliului județean;  
- art. 40 alin. (1), (2), (3) și (5) din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui          

nr. 204/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului 
judeţean, cu modificările și completările ulterioare; 

- Procesul-verbal cu rezultatul votului secret, încheiat în data de 27.10.2020; 
în conformitate cu 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; 

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 aleg în funcția de vicepreședinți ai Consiliului Județean Vaslui domnii 
consilieri județeni: 

1. Trifan Ciprian-Ionuț – Partidul Social Democrat;  
2. Marian Dan-Mihai – Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE.  
Art. 2. – 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. 1 și Serviciului Managementul Resurselor Umane din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

  Vaslui, 27 octombrie 2020 

 
        PREȘEDINTE, 
                                  Dumitru Buzatu 
 
 
                                                                                       Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                               Diana-Elena Ursulescu  

 
 
 


