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H O T Ă R Â R E A Nr.118/2008 
prin care se ia act de demisia din calitatea de consilier judeţean a domnului Frăţiman Vlăduţ, ales 

la 1 iunie 2008 pe lista Partidului Democrat Liberal 
 

având în vedere anunţul verbal făcut în şedinţa ordinară a consiliului judeţean din data de 25 
iulie 2008 de către domnul Frăţiman Vlăduţ, precum şi cel în scris, înregistrat sub nr.6565 din 28 iulie 
2008, prin care îşi prezintă demisia din calitatea de consilier judeţean ales la data de 1 iunie 2008 pe lista 
Partidului Democrat Liberal ; 

având în vedere referatul constatator al preşedintelui consiliului judeţean privind propunerea 
de adoptarea proiectului de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului Frăţiman Vlăduţ, din calitatea 
de consilier judeţean şi se declară locul vacant ; 

având în vedere dispoziţiile art.9, alin.(2), lit.a), art.10 şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare ; 

în temeiul dispoziţiilor art.106, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Consiliul judeţean Vaslui ; 
 
 

H O T Ă R Ă ŞT E : 
 

Articol unic – Se ia act de demisia domnului Frăţiman Vlăduţ, din calitatea de consilier 
judeţean, ales la data de 1 iunie 2008 pe lista Partidului Democrat Liberal, înregistrată sub nr.6565 din 28 
iulie 2008 şi se declară locul vacant. 

                                Vaslui, 29 august 2008  
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
                                                                                                                                               Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                               Gheorghe Stoica  



R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 

R E F E R A T 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean înainte de termen a domnului 
Frăţiman Vlăduţ, ales pe lista Partidului Democrat Liberal, prin demisie 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
În şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Vaslui, din 25 iulie 2008, domnul Frăţiman Vlăduţ, 

ales consilier judeţean la data de 1 iunie 2008 pe lista Partidului Democrat Liberal, şi-a prezentat demisia 
din această funcţie, depunând, totodată, şi în scris anunţul făcut în şedinţă, fiind înregistrat sub nr.6565 
din 28 iulie 2008. 

O asemenea posibilitate de încetarea mandatului de consilier judeţean înainte de termen este 
prevăzută de art.9, alin.(2), lit.a) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Urmare acestui anunţ şi a dispoziţiilor art.10 coroborate cu cele ale art.12 din actul normativ 
menţionat mai sus, am elaborat proiectul de hotărâre alăturat pe care vă rog să-l adoptaţi în forma 
prezentată, în sensul de a se lua act de demisie şi de a se declara locul vacant. 
 
21 august 2008 

 
PREŞEDINTE,            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                Vasile Mihalachi                                              Gheorghe Stoica 
 


