
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A     Nr.87/2008 

prin care se ia act de încetarea suspendării de drept a contractului individual de muncă al 
domnului MANCAS IOAN  director al Muzeului judeţean 

 „Ştefan cel Mare”  Vaslui 
 

având în vedere   cererea nr.5750/2008 a  domnului Mancaş Ioan de reluare a activităţii  ca 
urmare a încetării mandatului de  viceprimar al municipiului Vaslui ;                                                                        
 în conformitate cu prevederile din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art.50 lit. “i” din Legea nr.53/2003 
privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art.91 alin. (1) lit. “a”, alin. (2) lit. “e”  şi art.97 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 Ş T E:  

 
 Art.1 – Se   ia act de  încetarea  suspendării de drept a contractului individual de muncă al 
domnului MANCAŞ IOAN – director al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui. 
 Art.2 – Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.80/2007 privind numirea temporară a  
domnului  Chiriac Gelu  Laurenţiu  în funcţia de director al Muzeului  judeţean  „Ştefan cel Mare”  
Vaslui, se abrogă. 

                 
Vaslui, 25 iulie 2008 

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

                                                                 Contrasemnează: 
                                                   Secretarul judeţului Vaslui, 
                                               Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
E X P U N E R E   DE   M O T I V E 

la proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea suspendării de drept a contractului individual de 
muncă al domnului MANCAS IOAN  director al Muzeului judeţean  „Ştefan cel Mare”  Vaslui 

 
 Prezentul proiect de hotărâre este elaborat în baza  cererii  domnului MANCAS IOAN, 
înregistrată sub nr.5750/30.06.2008 prin care se comunică reluarea activităţii  de director ca urmare a 
încetării suspendării de drept a contractului individual de muncă la  Muzeul judeţean „Ştefan cel 
Mare”  Vaslui pentru perioada exercitării mandatului de viceprimar al municipiului Vaslui. 
 În conformitate cu prevederile  art.28 alin. (1) din Legea  nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare  raportate la prevederile  art.50 lit. “i” din Legea 
nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, contractul individual de 
muncă al domnului Mancaş Ioan– director  al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, a  fost 
suspendat  de drept pe întreaga durată a exercitării mandatului de viceprimar. În data de 23.06.2008 a 
încetat mandatul  Consiliului Local Vaslui, ales în iunie 2004 şi respectiv mandatul domnului Mancaş 
Ioan  ca viceprimar al municipiului Vaslui 
 Având în vedere că în conformitate cu  prevederile art.91  alin. (2) lit. “e”  din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificarea raporturilor de muncă  ale  
conducătorilor instituţiilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii, este de competenţa 
consiliului judeţean, iniţiez prezentul proiect de hotărâre, prin care se ia act  de încetarea suspendării 
de drept a  contractului individual de muncă, pe care îl supun spre dezbaterea şi aprobarea 
dumneavoastră. 

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

 


