
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.14/2009 
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 administraţia 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 dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului 

înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean se completează 
componenţa nominală cu domnul Andrei Daniel, ales consilier judeţean pe lista PSD la data de 1 iunie 
2008, în locul domnului Cristea Victor, al cărui mandat a încetat de drept înainte de termen. 

          Vaslui, 27 februarie 2009 
 
 

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 Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.1 din 30 ianuarie 2009, prin care s-a constatat 
încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean a domnului 
Cristea Victor, ales la data de 1 iunie 2008 pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare a validării 
mandatului de deputat în Parlamentul României, la data de 19 decembrie 2008, este necesară completarea 
componenţei nominale a Comisiei pentru dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia 
mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean. 
 Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.3, adoptată în şedinţa ordinară din 30 ianuarie 2009, 
s-a validat mandatul de consilier judeţean al domnului Andrei Daniel, ales pe lista Partidului Social 
Democrat la data de 1 iunie 2008. 
 Având în vedere cele menţionate este necesară completarea componenţei nominale a Comisiei 
pentru dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, 
administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean cu domnul Andrei Daniel. 
 Faţă de considerentele 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 

 


