
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
H O T Ă R Â R E A   Nr.69/2008 

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare  
şi funcţionare a consiliului judeţean 

 
 având în vedere:  

- prevederile Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completare Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

- dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.20/2008 privind unele măsuri pentru 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale;  
 în temeiul dispoziţiilor art.91, alin (2), lit. c şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul judeţean Vaslui, 

H OT Ă R Ă Ş T E: 
 

 Articol unic – Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului judeţean Vaslui, 
aprobat prin Hotărârea nr.33/2005 şi modificat prin Hotărârea nr.71/2005, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

I. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art.2. – Consiliul judeţean Vaslui este format din 32 de consilieri, aleşi prin vot universal, 

direct, egal, secret şi liber exprimat, potrivit prevederilor Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind mandatat să 
rezolve problemele publice ale judeţului, în condiţiile prevăzute de lege.” 

II. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 

“ (3) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la 
instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la 
şedinţă, de la comunicare.” 

III. Articolul 14 se abrogă. 
IV. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, ce va avea următorul 

cuprins: 
“Art.141. – (1) Preşedintele consiliului judeţean se alege prin vot universal, egal, direct, secret 

şi liber exprimat. 
                  (2) Validarea mandatului preşedintelui se face de un judecător sau de o altă 

persoană desemnată de preşedintele Tribunalului Vaslui care prezintă în faţa consiliului judeţean 
hotărârea de validare. 

                 (3) După prezentarea hotărârii de validare preşedintele va depune jurământul după 
aceeaşi procedură urmată de consilierii judeţeni. 
                           (4) Preşedintele care refuză depunerea jurământului este considerat demisionat de 
drept. 

                 (5) În cazul în care procedura de validare a preşedintelui nou ales nu a fost finalizată 
până la terminarea şedinţei de constituire a consiliului judeţean depunerea jurământului de către 
preşedinte se va face într-o şedinţă extraordinară.” 

V. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art.15. – După depunerea jurământului, preşedintele consiliului judeţean preia conducerea 

lucrărilor de şedinţă ale consiliului.” 
VI. Articolul 16 se abrogă. 
VII. Articolul 18 , alineatul (4) se abrogă. 
VIII. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, ce va avea următorul 

cuprins: 



“ Art.181. – (1) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză, în timpul căreia se completează 
buletinele de vot. 

                     (2) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, prin folosirea 
următoarei proceduri: fiecare consilier judeţean primeşte un singur buletin de vot, pe care sunt trecute 
numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie 
orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletinele de vot 
va rămâne  numele consilierului judeţean pe care doreşte să îl aleagă votantul. 

                    (3) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la art.18, alin (3) se 
organizează al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii de pe primele 
două locuri. La al doilea tur de scrutin  este declarat ales vicepreşedinte al consiliului judeţean 
consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. 

                    (4) În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa 
numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai 
multe voturi.” 
  IX. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 “ Art.27. – Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor 
ordinare ale consiliului judeţean, organizate lunar, potrivit legii, atunci când ordinea de zi a şedinţei 
acestuia cuprinde proiecte de hotărâri sau probleme asupra cărora li se solicită avizul” 
   X. Articolul 35  alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   “ (3) Şedinţele ordinare ale consiliului judeţean vor avea loc, de regulă, într-o zi de vineri, 
organizate la interval de o lună, potrivit legii ”. 
  XI. Articolul 54 se abrogă. 
 XII. Sintagma “secretarul general al judeţului” din cuprinsul Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a consiliului judeţean se înlocuieşte  cu cea de “secretarul judeţului”. 

                                                                                     Vaslui, 20 mai 2008  
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                                                                                              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 şi completarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a consiliului judeţean 

 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Vaslui a fost aprobat prin 
Hotărârea nr.33/2005, publicată în Monitorul Oficial al judeţului Vaslui nr.2 din aprilie 2005, fiind 
modificat ulterior prin Hotărârea nr.71/2005. 
 Având în vedere că prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.20/2008 privind unele 
măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi 
ale Legii nr.35/2008 modifică şi completează Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi Legea nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, care au stat la baza elaborării Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a consiliului  judeţean, se impune şi modificarea şi completarea acestuia din urmă. 
 Cele mai importante modificări survenite se datorează noilor reglementări în vigoare care 
prevăd ca preşedintele consiliului judeţean să fie ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ teritorială în care urmează să-şi 
exercite mandatul.   
 Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre privind 
modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean în 
forma în care v-a fost prezentat. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 

 
 


