
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 207/2020 
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.202/2020 privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 
administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi  

Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 18472/23.11.2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Vaslui;  
- demisia domnului vicepreședinte Marian Dan Mihai din funcția de membru 

al consiliului de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Vaslui, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 
17691/10.11.2020; 

- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 18496/23.11.2020; 

 - avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală şi 
coordonarea consiliilor locale a consiliului județean;  

în conformitate cu prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.202/2020 privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui; 

- art.87 alin.(1) lit. d) teza finală și art.91 alin.(3) din Legea nr.161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, actualizată; 

- art.136 alin. (1) și art.227 alin.(1) 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 revocă Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.202/2020 privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație 
al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui. 

Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.202/2020 își încetează valabilitatea. 

Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut 
de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui în vederea 



exercitării controlului de legalitate, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și domnului vicepreședinte 
Marian Dan Mihai.                                                 
  
                                                                                                             Vaslui, 10 decembrie 2020 
 
 
 
                PREȘEDINTE,  
                                 Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                                           Contrasemnează, 
                                                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                       Diana-Elena Ursulescu 
 

 
 


