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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  NR.180/2008 
privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate 

 
în temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) şi ale art.98 coroborat cu art.54 din Legea nr.215/2001 

privind adm. publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul judeţean Vaslui 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Articol unic. – Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.79 din 25 iulie 2008 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Vaslui, se modifică după cum urmează: 
1. La comisia pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, 

culte şi sport se completează componenţa nominală cu domnul Brănici Gigi, ales consilier judeţean pe 
lista Partidului Democrat Liberal la data de 1 iunie 2008, în locul domnului Frăţiman Vlăduţ, demisionat 
din funcţia de consilier judeţean. 

                                                                                            Vaslui, 23 decembrie 2008 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                   Contrasemnează: 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                  Gheorghe Stoica 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri, 
Ca urmare a demisiei domnului Frăţiman Vlăduţ din funcţia de consilier judeţean, înregistrată 

la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.6565 din 28 iulie 2008, este necesară completarea componenţei 
nominale a Comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte 
şi sport. 

Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.152, adoptată în şedinţa ordinară din 28 
noiembrie 2008, s-a validat mandatul de consilier judeţean al domnului Brănici Gigi, ales pe lista 
Partidului Democrat Liberal la 1 iunie 2008. 

Având în vedere cele menţionate se completează componenţa nominală a Comisiei pentru 
protecţia socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport cu domnul Brănici 
Gigi. 

Faţă de considerentele mai sus-menţionate am iniţiat proiectul de hotărâre privind modificarea 
componenţei nominale a unei comisii de specialitate, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată. 

         
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

 


