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PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea componen ţei comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judetean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotără rea Consiliului Judeţean Iaşi
nr. 284/09.11.2020

Consiliul Judeţean laşi;
Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de către Preşedintele Consiliului
/4: «:4,t2022;
Judeţean laşi, în calitatea sa de iniţ iator, înregistrat sub
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Biroul Contractare Servicii Sociale,
Parteneriate cu UAT, Societatea Civilă, Organizaţii şi Fundaţii, înregistrat sub
nr.15Widin itt cşZ 2022;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean laş i nr. 228/27.06.2022 privind
constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al
domnului Avram Petru şi declararea vacant a locului acestuia;
Având în vedere Încheierea Tribunalului Iaşi pronunţată în dosarul nr. 3962/99/2022, prin
care s-a dispus validarea mandatului de consilier judeţean a domnului Timofciuc Cătălin,
înregistrat la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 28107/ 11.07.2022;
Avănd în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean laş i nr. 284/09.11.2020 privind stabilirea
numărului, denumirii şi componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Iaş i pentru mandatul 2020-2024;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 131/27.04.2022 pentru
modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale ConSiliului Judeţean Iaşi prevăzute în
Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 284/09.11.2020;
Având în vedere prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărării Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75/31.03.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi, modificată
şi completată prin Hotărările Consiliului Judeţean Iaşi nr. 389/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 şi
nr. 186/25.05.2022;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. I Se aprobă modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Iaşi aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaş i nr. 284/09.11.2020, în sensul
desemnării domnului consilier judeţ ean Timofciuc Cătălin, a cărui mandat a fost validat de pe
lista de supleanţi ai Partidului Naţ ional Liberal, ca membru în Comisia pentru Economie, Buget
Comisia pentru
şi Strategii de Dezvoltare, Comisia pentru Agricultură, Mediu şi Turism

Cooperare Externă şi Parteneriate cu Societatea Civilă Şi Mediul de Afaceri, în locul rămas
vacant ca urmare a incetării mandatului de consilier judeţean a domnului Avram Petru.
ca
Art. II Se aprobă desemnarea domnului/doamnei consilier judeţean
preşedinte al/a Comisiei pentru Economie, Buget şi Strategii de Dezvoltare şi desemnarea
ca Secretar al Comisiei pentru
domnului/doamnei consilier judetean
Agricultură, Mediu şi Turism, în locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de
consilier judeţ ean a domnului Avram Petru, în urma alegerii din rândul membrilor comisiilor în
cauză, a unui nou preşedinte ş i secretar, prin vot deschis al majoritgii absolute a consilierilor
judeţeni în funcţie, ce le compun.
Art. III Anexa la Hotărărea Consiliului Judeţean lasi nr. 284/09.11.2020 privind
stabilirea numărului, denumirii şi componenţei nominale 1 a comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Iaşi pentru mandatul 2020-2024, se
modifică şi se înlocuieş te cu Anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărge.
Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 284/09.11.2020,
referitoare la numărul de comisii şi domeniile de activitate ale acestora, se menţin.
Art. V Cu data adoptării prezentei Hotărâri incetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului
Judeţean Iaş i nr. 131/27.04.2022 pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărărca Consiliului Judeţean Iaşi nr.
284/09.11.2020.
Art.VI Prezenta Hotărâre va fi înaintată în copie:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Domnului Timofciuc Cătălin;
c) Domnului Avram Petru;
d) Serviciului Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
e) Direcţiei Economice — Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului
Judeţean Iaşi.
Art. VII Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi, cu atribuţii în
acest sens.
2022
Dată astăzi:

VIZAT PENTRU LEGALITATE,
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Susţine proiectul de hotărdre,
Secretarul General al Judeţului laşţ
Lăcrămioara Vernică-Ddscăleseu
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RAPORT DE SPECIALITATE,
la proiectul de hotă râre pentru modificarea componentei comisiilor de specialitate
ale Consiliului Jude(ean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotă rârea Consiliului Judeţean
laşi nr. 284/09.11.2020

Având în vedere:
a) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 284/09.11.2020 prin care s-au stabilit:
numărul, denumirea şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate ale Consiliului Judeţean laşi pentru mandatul 2020-2024;
b) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr 228/27.06.2022 privind constatarea
incetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului
Avram Petru şi declararea vacant a locului acestuia;
c) incheierea Tribunalului Iaşi pronunţată în dosarul nr. 3962/99/2022, prin care
s-a dispus validarea mandatului de consilier judeţean 3f domnului Timofciuc Cătălin,
înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 28107/11.07.2022;
d) prevederile art. 204 alin. (2) lit. a) şi alin. (20) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: "Calitatea de
consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept inainte de
expirarea duratei normale a mandatului, in următoarele cazuri: a) demisie" iar "De la
data încetării mandatului, consilierul local sau consilierul judeţean respectiv: b) nu mai
poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din care face parte,
precum si în cadrul comisiilor de specialitate organizate'de aceasta";
e) prevederile art. 122 alin. (1), (2) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ult&-ioare: Validarea mandatelor
supleanţilor pe durata mandatului consiliului local:
(1) In caz de vacanţă a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului
consiliului local, mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la data
incetărit mandatului consilierului local, în condiţiile art.204,
(2) Consilierul local al cărui mandat a fost• validat pe durata mandatului
consiliului local depune jurământul în faţa consiliului l ca1, in termen de 15 zile de la
data la care secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 1-a
informat cu privire la validarea mandatului său.
(5) Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. (2) sau (3)
care nu depune jurământul in termenul de 15 zile ori care refuză să depună jurământul
este considerat demisionat de drept, cu excepţia cazului in care se află în una dintre
situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (8);
f) prevederile art. 124 alin. (2) şi (5) coroborat cu prevederile art. 182 alin. (4)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările

ulterioare: "(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali"; "(5)
Nominalizarea membrilor jiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a
consilierilor independenţi de c atre consiliul local, avându-se în vedere, de regulă,
opţiunea acestora, pregătirea lor profesională ş i domeniul în care îşi desjăşoară
activitatea. in functie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte
din cel puţin o comisie ş i din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază";
Adoptarea hotărdrilor consiliului judetean - (4) Dispozithle art. 124-127, 135, 136, 138,
139, 140 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 141 se aplică in mod corespunzător".
g) prevederile art. 212 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: "(I) Pentru participarea la
şedintele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali, respectiv
consilierii judeteni au dreptul la o indemnizatie lunară; (3) Consilierii locali, respectiv
consilierii judeteni au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel putin o
sedintă a autoritătii deliberative şi o şedinfă a comisiei de specialitate, pe lună,
desfăşurate în condi(iile legii";
h) prevederile art. 16 alin. (3) din Regulamentului de organizare si
functionarea al Consiliului Judetean Iasi aprobat prin' Hotărârea Consiliului Judeţean
laşi nr. 75/31.03.2021, modificată şi completată prin Hotărările Consiliului Judeţean laşi
nr. 389/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 şi nr. 186/25.05.2022: "in cazul vacantării sau
schimbării functiilor de preşedinte şi secretar în cadrul comisiei de specialitate, în
cazul vacantării locurilor ca urmare a incetării mandatelor de consilieri judeţeni sau fn
cazul mutării unor consilieri dintr-o comisie in alta la propunerea grupului de consilieri
judeteni din care consilierul respectiv face parte, combletarea acestora se efectuează
prin Hotărâre a Consiliului Judetean lasi, in urma ăle2erii din rândul membrilor
comisiei a unui nou preşedinte şi secretar prin vot deschis al majoritătii absolute a
consilierilorjudeteni in functie, ce o compun";
i) Regulamentul de organizare şi funcţionarea' al Consiliului Judeţean Iaşi
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75/31.03.2021, modificată şi
completată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Iaşi nr. 389/24.11.2021,
nr. 40/23.02.2022 şi nr. 186/25.05.2022;
Ţinând seama de Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean
2022;
Iaşi nr.
Considerăm că Proiectul de hotă râre pentru modificarea componentei
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean: Iaşi prevăzute în Anexa la
Hotărârea Consiliului Judetean laşi nr. 284/09.11.2020 privind stabilirea numărului,
denumirii si componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii
de activitate ale Consiliului Judetean Iaşi pentru mandajulul 2020-2024 este necesar în
sensul desemnă rii domnului consilier judeţean Timbfciuc Cătălin ca membru în
Comisia pentru Economie, Buget Ş i Strategii de Dezvoltare, Comisia pentru Agricultura, Mediu
şi Turism ş i în Comisia pentru Cooperare Externă şi Parteneriate cu Societatea Civită şi
Mediul de Afaceri, in locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de consilier judeţean
a domnului Avram Petru, având în vedere faptul că mandatul domniei sale de consilier
judeţean a fost validat prin incheierea Tribunalului Iaşi pronunţată în dosarul
nr. 3962/99/2022 de pe lista de supleanţi ai Partidului Naţional Liberal, cu condiţia
depunerii de că tre dl. Timofciuc Cătă lin a Jurământului prevăzut în O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completă rile ulterioare,
până la data desemnă rii în comisiile anterior menţionate.

Totodată, facem menţiunea că potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean laşi aprobat prin Hotărărea Consiliului Judeţean laşi
nr. 75/31.03.2021 cu modificările şi completările ultet:ioare, completarea funcţiei de
Presedinte al Comisiei pentru Economie, Buget şi Strategii de Dezvoltare şi Secretar al
Comisiei pentru Agricultură, Mediu şi Turism deţinute anterior de către dl. Avram Petru,
se efectuează prin Hotărâre a Consiliului Judeţean laşi, în urma alegerii din rândul
membrilor comisiilor în cauză, a unui nou preşedinte ¢i secretar, prin vot deschis al
majorităţii absolute a consilierilor judeţeni în funcţie, ce le compun.
SECRETAR GENE L AL JUDETULUI IAŞI,
Lăcrămioara V ICĂ-DĂSCĂLESCU
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Referat de aprobare,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 228/27.06.2022 privind
constatarea incetarii de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judetean
al domnului Avram Petru ri declararea vacant a locului acestuia, precum şi validarea
mandatului de consilier judeţean a domnului Timofciuc Cătălin prin incheierea
Tribunalului Iaşi pronuntată în dosarul nr. 3962/99/2022, de pe lista de supleanţi ai
Partidului National Liberal, precum şi dreptul consilierilor judeţeni de a face parte din
comisii de specialitate, propun plenului Consiliului Judeţean Iaşi Proiectul de hotărâre
pentru modificarea componemei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi
nr. 284/09.11.2020.

(1) Comisia Juridică şi Ordine Publică:
Preşedinte: consilier judeţean DOLACHI PELIN CONSTANTIN
Secretar:

consilier judeţean ACOSTOAIEI ADRIAN

Membri:

consilier judeţean OLARU GEORGEANA - LĂCRĂMIOARA
consilier judeţean ŞERBAN CONSTANTIN
consilier judeţean CABALĂU MARIA
consilier judeţean LUPU MAGDALENA
consilier judeţean MANOLACHE MIRCEA
consilier judeţean CĂTUR CONSTANTIN - CĂTĂLIN
consilier judeţean BOGDAN MIHAIL ,

(2) Comisia pentru Economie, Buget şi Strategii de Dezvoltare:
Preşedinte: consilier judeţean
Secretar:

consilier judeţean MANOLACHE MIRCEA

Membri:

consilier judeţean TIMOFCIUC CĂTĂLIN
consilierjudeţean FLUTUR SORIN - GEORGEL
consilier judeţean LUPU CONSTANTIN CODRIN
consilier judeţean DANGĂ MARIUS - SORIN
consilier judeţean DOLACHI — PELIN CONSTANTIN
consilier judeţean DÎSCĂ DANIEL
consilier judeţean ALEXA PETRU - BOGDAN
consilier judeţean URSANU RADU - IONEL

(3) Comisia de Urbanism, Patrimoniu şi Lucrări Publice:
Preşedinte: consilier judetean TRANDAFIRESCU SORIN - ALEXANDRU
Secretar:

consilier judetean LEBĂDĂ DOREL

Membri:

consilier judetean FLUTUR SORIN — GEORGEL
consilier judetean APREOTESEI ANDREI
consilierjudeţean MANOLACHE MIRCEA
consilier judetean STANCIU CRISTIAN
consilierjudeţean USCATU CONSTANTIN MARIAN
consilier judetean IGNAT ETIENNE
consilier judeţean SLABU ADRIAN

(4) Comisia pentru Să nătate, Muncă şi Servicii Sociale:.
Preşedinte: consilier judetean SOCOLOV RĂZVAN - VLADIMIR
Secretar:

consilier judetean ACOSTOAIEI ADR(AN

Membri:

consilierjudeţean CABALĂU MARIA
consilier judetean LUPU MAGDALENA
consilier judetean MINEA MARIUS - DĂNUŢ
consilier judetean CIOBANU MARIUS - MIHAI
consilierjudeţean CĂTUR CONSTANTIN - CĂTĂLIN
consilier judetean CÎTEA PETRONELA
consilier judetean URSU LĂCRĂMIOARA

(5) Comisia pentru Agricultură, Mediu şi Turism:
Preşedinte: consilier judeţean CIOBANU MARIUS MIHAI
Secretar:

consilier judeţean

Membri:

consilier judeţean FLUTUR SORIN - GEORGEL
consilier judeţean URCACIU ION - LORIN
consilier judeţean ACOSTOAIEI ADRIAN
consilier judeţean OLTEANU ROMEO
consilier judeţean LEBĂDĂ DOREL
consilier judeţean PRISTĂVIŢA GABRIEL
consilier judeţean IGNAT ETIENNE
consilier judeţean TIMOFCIUC CĂTĂLIN

(6) Comisia pentru Educaţie, Cultură şi Culte:
Preşedinte: consilier judeţean URSANU RADU - IONEL
Secretar:

consilier judeţean APREOTESEI ANDREI

Membri:

consilier judeţean MINEA MARIUS - piANUŢ
consilier judeţean ŞERBAN CONSTANTIN
consilier judeţean NEMŢANU CONSTANTIN
consilier judeţean LUPU MAGDALENA
consilier judeţean STANCIU CRISTIAN
consilier judeţean dTEA PETRONELA

consilier judeţean SOCOLOV RAZVAN - VLADIMIR
(7) Comisia pentru Cooperare Externa şi Parteneriate cu Societatea Civila 51 Mediul
de Afaceri:
Preşedinte: consilier judefean USCATU CONSTANTIN - MARIAN
Secretar:

consilier judeţean PÎNTEA COSTICĂ

Membri:

consilier judeţean PRICOPE PETRU - 0VIDIU
consilier judefean TIMOFCIUC CĂTĂLIN
consilier judefean NEMTANU CONSTANTIN
consilier judeţean TRANDAFIRESCU SORIN - ALEXANDRU
consilier judefean URSU LĂCRĂMIOARA
consilier judeţean OLTEANU ROMEO
consiller judefean SLABU ADRIAN

(8) Comisia de Tineret şi Sport:
Preşedinte: consilier judefean URCACIU ION - LORIN
Secretar:

consilier judefean DISCA DANIEL

Membri:

consilier judeţean PRISTĂVIŢA GABRIEL
consilier judeţean OLARU GEORGEANA - LĂCRĂMIOARA
consilier judeţean LUPU CONSTANTIN CODRIN
consilier judefean URSANU RADU - IONEL
consilier judefean URSU LĂCRĂMIOARA
consilier judefean CĂTUR CONSTANTIN - CĂTĂLIN
consilier judefean BOGDAN MIHAIL

consilier judetean BOGDAN MIHAIL

(9) Comisia de Administratie Publică Locală:
Preşedinte: consilier judetean ALEXA PETRU - BOGDAN
Secretar:

consilier judetean SLABU ADRIAN

Membri:

consilier judetean ŞERBAN CONSTANTIN
consilier judelean PRICOPE PETRU - OVIDIU
consilier judetean AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU
consilier judetean OLTEANU ROMEO
consilier judetean PiNTEA COSTICĂ
consilier judetean USCATU CONSTANTIN - MARIAN
consilier judetean VARTIC RALUCA
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DOSARUL NR. 3962/99/2022
Materia Gml
Stadiul procesual al dosarulur Fond
Obiectul dosarului. Validare mandat consilier
Complet. civ d 2

COMUNICARE
ÎNCHEIERE FINALĂ (DEZINVESTIRE)-FINAL CIVILĂ
NR.

DIN DATA DE 08 lulie 2022

Stimata doamna/Stimate domn,
vă comunicam, alaturat, copia hotărării civile nr
ătre TRIBUNALUL IAŞI SECTIA I CIVILA.
L.S. PREŞEDINTE

pronunţata Ia data de 08 tulie 2022. de c •

GREFI

( okl
Diven nr. 396219912022
ROM Ă N1A
IRIRCNAL111, IAŞI
SECŢ1A 1 CIVILĂ
INCHEIERE
Camera de consiliu de la 08 lulie 2022
Completul cumpus din:
Preşedinte Stefan Andrei Popa
Grefiet Florentina Liliana Stupcanu

Pe rol flind judecarea cauzei eivile privind pe petentul CONSILIUI. JUDE Ţ N IĂS1
si pc intimaad 1111v1OFCIUCCATALIN. av ănd ca obiect Validare mandat consilier.
Cererea se soluţ ionează in camera de consiliu lără citarea parţilor.
Procedura este legal
S-a tăcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care, nstanţa a rămas in
pronunţare.
INSTANŢA
Prin adresa nr. 2749/06.07.2022, Consiliul Judeţean laş i„ prin secretar general al
judetultii Lacramioara Vernica-Dăscă leseu. a inaintat Tribunalului laşi documentaţia necesară
in sedcreu calidarii mandatului consilicrului judeţean supleant. din cauza incetării de driţt.
urmare a dcmisici. a mandatului de consilier judeţean al domnului Petru Avram. din partea
Partidtdui Naţ ional Liberal ş i s-a solicitat validarea mandatului de consilier judcţean al d-llui
1 iniofciuk: Cătălin.
in argumentare. a fost invocat laptul că. prin demisie. a ineetat mandatul de consilict
iudeţ can al doninului Petru Avram din partca Partidului Naţ ional Liberal, fiind propus in
funcţ ia de consilier judeţean domnul Timofciuc Cătălin. acesta fiind declarat supleant la
alegerile din 27 septembrie 2020. de pe lista Partidului Naţional•Liberal.
1 dosarul cauzei. au fost anexate documentele doveditoare pentru indeplinirea
condiţ tilor prevăzute la art. 122 alin. 1 ş i arl. 114 alin. 2 lit. a-d din OUG 57/2019 privind
Codul adniinistrativ. cu modificările şi uompletărilc ulterioare. după cum unnează:
- copia cărţ ii de identitate;
- cazicrul judiciăr,
- ,:onfirmarea calităţ ii de membru al partidului politic pe lista căruia a fost aies.
respectix PNI. laşi
- adresă privind renunţ area dmei Eugenia Lucaci la funcţia de consilier judeţean in
cadrul Consiliului Judeţean laşi
- dovada că mandatarul fmanciar coordonator a depus raportul de venituri şi cheltuieli
eleetorale la .Autoritatea Electoral ă Pcnnanentă:
- declaraţ ia de acceptarc a canditaturii:
- declaraţia de avere;
- declaraţia kle interese;
- declaraţie privind necolahorarea cu Securitatea.
- lista de candidaţ i PNP pentru alegerea Consiliului Judeţean laşi din 27.09.2020
Tmodată soui ancxat in copii certificate un exemplar al procesului-verbal privind
centralizarea voturilor. constatarea rezultatului alegerilor ş i atribuirea mandatelor pentru
Consiliul Judeţean laş i. prccum Si dosarul de candidatuM a domnului Dolachi-Palin
1

Constantin. primite dc la Biroul Eleetoral de Cireumscriptie Judeţeană laşi nr. 24 laşi. pentru
alegerea autoritătilor administranei publiee locale din ,inul 2020 (r 27 -- 581.
Potrivit procesulai-verbal privind eentralizarea voiurilor. consbitarea
iniocnin in baza proceseloralegerilor atribuirea mandatelor pentru Consiliul Judelcan
verbale primite dc la cele 759 de birouri electorale nle secnilor de VOtal- C din 11111t1L11
Biroul Electoral de Cireumscripţie Judeţeana nr, 24 laşi a atribuit in prima etapă 16 mandate
Partidului Naţ ional Liberal, 10 mandate Partidului Social Democrat, 6 mandate Aliama 1.)SRPlus şi 2 mandate Partidul Mişcarea Populara (f. 48). La acestea s-au adăueat in a două etapă
1 mandat pentru Partidul National Liberal şi 1 mandat pentru Partidul Mişcarea Populară.
Aşadar Contiguratia Consilittlui Judeţean laşi este unnămarea 17 mandate Partidul Niational
Liberal. 10 mandate Partidului Social Democrat. 6 mandate Alianut USR-Plus şi 3 mandate
Partidul Mişcarca Populanţ.
La data de 15 octombrie 2020. prin incheierea finală de dezimestire pronunţata de
Tribunalul laşi in dosarul nr. 4743/99%2020 s-a dispus validarea mandatelor unnătorilor
consilien declaraţi aleşi in Consiliul Judeţean laşi in unna alegerilor locale din data de
Apreotesei Andrei. Năeliţă
27.09.2020: Vatră Gheorghe-Romeo, Bulgaru
ti(11111. Olaru Georgeana-Lăerămioara. Trandafirescu Sorin-Alexandru. Atloarei SorinŞerban Constantin. Cabalău Maria, Awam Petru. Minea
Alexandru, Şandru
Marius-Dănuţ Dangă Marius-Sorin, Flutur Sorin-Georgel. Lupu Magdalena. reprezentanţi ai
Partidului Naţional Liberal. Popa N1arieel, Stanent Cristian, Manolache Mircea. Şerhescu
Nlarittn, Olteanu Romeo, Pîntea Costică. reprezentanti ai Panidului Social Democrat. tarţasă
Şteran, Slabit Adrian. Ciobanu Marius-N1ihai. Ignat Ftienne. Discă Datnel. reprezentanti ui
ISR-PLUS şi Acosioaiei Adrian, lJscatu Constantin-Marian din parteu Partidului Nlişcarea
Populara.
urma incetarii, prin demisiei, a mandatului consilerului judemin Avrant Petru. a
rezultat nevoia validării consiliemlui judeţean supleant.
Conform listei supleamilor din procesul verhal de constatare a rczultatului alegerilor
din data de 27 septembrie 2020 emis de Biroul Electoral de C'ircumseriptie Judeţeană laşi.
supleanţii pentru Partidul National Liberal sunt inscrisi la poziţille 1 -- 28, prinire aceştia
regăsindu-se. la poziţia 10, şi domnul Timofeiue Cătălin (f. 551.
Conform art. 172 din OUG nr. 57/2019 ...dispoziţiile art, 113 - 122 se aplică in mod
corespunzăior pentru constituirea consilittlui judeţean. validarea mandatelor fiind realizată de
tribunalul in a cărui eireumscripţie se află unitatea administrativ-teritorială. incheicrea de
validare sau invalidare poate fi atacată de cei interesaţi la curtca de apel in a cărei
eircumscriptie se află tribunalul".
Potrivit art. 114 OUG 57/2019 privind Codul administrativ ..(1)Mandatele consilierilor
loeali declaraţi aleşi sunt validate in cel mult 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor
pentru atuorităţile administraţiel publice locale de judecătoria in a cărei rază teritorială se allă
ciretimscriptia clectorală pentru care au avut loc alegeri, in procedură neconlencioasă, prin
Ineheiere pronunţata in camera de consiliu. tără a li aplicabilă procedura de regularizare a
cererii.
(21 Mandatul unui consilier local cste validat dacă. la data onţnunţării iixhcierii. consiliend
local declarat ales indeplinestecumulativ următoareIe condiţii:
a) are domiciliul pe teritoriul unitaţii administrati‘ -teritoriale in care a thst alcs,
dovedii prin actul de identitate in copie:
b) nu şi-a pierdut drepturile electorale, tapt dovedit prin eaziend judiciar;
c) nu şi-a pierdut ealitatea de membru al panidului politic pe lista căruia a fost ales.
urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărărea definitivă a forului competent al
partidului politic ori prin hotărăre definitivă a ttnei instanţei judecatoreşd, fapi dovcdit prin
confirmările prevăzute la art. 121 alin. (1) sau prin hotărăre definitivă n insianţei judecatoresti.
după caz:

d) mandatintil linaneiar com donator a depus raportul detaliat al veniturilor şi
clitiltuiclilor cleetorale in conlinimitate cu prevederile legii privind tânamarea activitatii
in
partidelor politice şi a campaniilor electorale. fapt dovedit prin depunerea raportului,
conditiilelegii:
e)nu a rentanat la inandat. in condiţiile art. 115:
f) nu u fost ales prin fraudă eleetorala constatată in condinite legii privind alegerca
autorităţ ilor administraţ ici publice locale, dovedită prin documentele privind rezultabile
iticuerilor inaintate de c ă tre biroul electoral de circurnscripţie judecătoriei in a cărci ritiză
turituriala se allă circumscripţia electorală pentru care au tbst deslăşurate alegeri.
(3) Consilierii locali declaraţ i aleşi au obligaţia transmiterii căire secretarul general al
unită(iisubdiciziunii administrativ acritoriale a documentelor cloveditoare pentru indeplinirea
condiţ illor prevazute la alin. (2) lit. al - e) in cel mult 15 zile de la data destăşurării alegcrilor.
pentru care li se elibereazia o contirmare Je primire. Termenul de 15 zile este termen dc
dceadere. caz in care secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
transinite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispozitie inăuntrul acestui tennen.
precum si o adresă prin care propune validarea consilierilor care au depus documentele
prevăzute la alin. (2) sau, după cuz, invalidarea consilieritor care nu au depus aceate
documente-.
tribunalul mai reţ ine dispoziţ ine an. 122 OliG 5712019 privind Codul administrativ
cli prii ire la calidurea mandatelor supleanţ ilor pe durata mandatului consiliului local, potrisit
eărinit. ..(1) ht caz Je vacantă a mandatetor de consilieri locali, pe durata mandatului
consiliului local, mandatele supleanţ ilor sunt validate in termen de 10 zile de la data incetării
mandatului consilierului local, in condiţille art. 204. de către judecătoria in a cărei raza
tentorială se ană circumscripţia electorală pentru care au tnul loc alegeri in procednră
necontencioasa. prin incheiere pronunţată in camera de consibui lără a fi aplicabilă procedara
tle regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleantilor se realizează cu respeetaka
prevederilor art. 114 alin. (2) Si art. 121 alin. (1) lit. d). alin. (2) şi (3). Supleantii au obliga(ia
transmiteril către sccretarul general al unită(itisubdiviziunii administrativ-teritoriale a
documentelor doseditoare prev ăzute la art. 114 alin. (2) lit. al - d) cu cel puţin 5 zile inainte
de implinirea termenului de 10 zile. Dispoziţille art. 114 alin. (4) (7) se aplică in mod
“)rewunzător. (2) Consilierul local al cărui mandat a fost salidat pe durata mandatului
local depune jurământul in faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la
care secretarul general al unităţ itisubdiviziunii administrativ-teritoriale 1-a intbnnat cu prisite
la xalidarca mandatului său.Din actele transmise instanţei de Secretarul General al Judeţului laşi rezultă
indeplinirea tuturor condiţillor prevăzute de art. 114 alin. 2 din OUG nr. 57/201.9 dc ciattc
domnul consilier judetean Timofclue Cătălin. Astfel, consilierul supleant are domiciliul pe
raza Judeţ ului laşi. aşa cum reiese din copia cărţ ii de indentitate (f. 10), din cazierul judidiar
rczultă ca nu ş i-a pierdut drepturile eleetorale (f. 11). are calitatea de membru al partidului
politic pe lista că ruia au fost ales. asa curn reiese din conlInnarea prevazută la art. 121 alin.
(1) einisă de partidul politic tti 12), mandatarul tinanciar coordonator a depus raportul detaliat
al ‘eniturilor ş i cheltuieldor eleetorale in conformitate cu prevederile legii privind tinanţarea
activitătii partidelor politiee ş i u campaniitor electorale. fapt dovedit prin depuncrea raportujui
nu a fost ales prin fratidă electorală care să fie dovedită prin documentele privind rezultatele
alegerilor inaintate de către biroul electoral de circumscrimie judecătoriei in a cărei raza
teritorială se află circumscripţ ia eleetorala pentru care au fost desfăşurate alegeri.
asemenea. persoana afaltă inaintea sa. pe lista supleanţ ilor din partea PNIL„ d-na Eugenia
1 ucaci. a ninunţat la funeţ ia dc consilicr judeţean in cadrul Cionsilittlui Judeţean laai, aSfid
42(1111 atestă inscrisul de la lila 13. 1 a dosar au fost depuse şi hotărările ludeeătoreati prin care
au lk) til alidaţ i alţi supleanţ i de pe lista PN1.. ultimul litud d-INemţanti Constantin.
Ai, and in vedere cele anterior expuse instanţa va dispune validarea mandatului

consiliendui judeţ ean DOLAC111-PELIN CONSTANT1N.
3

PENTRU ACESTE MOTIVE,
iN NUMELE LEGII
DISPUNE
Dispune validarea mandatului d-lui Thnorcitic Ct3tălin, in calitate die consilicr judeţean
în cadrul Consiliului Judeţean laşi.
Prezenta incheiere se va COMUlliCa Prefectului şi Secretarului General al Unitaţ ii
Administrativ-Teritoriale Judcţul
Cu drept de apel in termen de 3 zile de la comunicare, eventuala cerere de apel umănd
a se depune la Tribunalul laşi.
Pronunţata astăzi, 8 itlik 2022, prin punerea soluţ iei la dispoziţia părţilor prin
mitlocirea grelei instamei

Preşedinte,
Stefan-Andrei Popa

Red e

ral A '6 ex:08 07 2

Greller.
Florentina-Liliana Stupeanu

ROMÂNIA
JUDETUL IAŞI
CONSILIUL JUDETEAN IAŞI
Bulevardul $tefan cel Mare şi SEnut, nr.69, cod. 700075, Iaşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; wwn.icc.ro
HOTĂRÂREA nr. 228
rii
privind constatarea incetă de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de
consilier judetean al domnului Petru Avram şi declararea vacant a locului
acestuia
Consiliul Judetean laşi,
Având în vedere demisia domnului Petru Avram din functia de consilier
judetean, înregistrată la Consiliul Judetean Iaşi sub nr. 25439122.06.2022;
Având in vedere referatul constatator inregistrat sub nr. 25505/22.06.2022;
Avănd in vedere referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judelean laşi
prezentat în calitatea sa de ini(iator, inregistrat sub nr. 25506/22.06.2022;
Având în vedere prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin (3), alin. (6), alin. (7),
alin. (10) ş i alin. (17) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere inchelerea Tribunalului laşi din 15 octombrie 2020 pronutnata
in dosarul nr. 4743/99/2020, prin care s-a dispus validarea mandatelor consilierilor
judeteni declarati aleşi 1n Consiliul Judetean laşi 1n urma alegerilor locale din 27
septembrie 2020;
Având in vedere Decizia Curtii de Apel Iaşi nr. 478 din 20 octombrie 2020 prin
care respinge apelul formulat Impotriva incheierii din 15 octombrie 2020 pronuntata de
Tribunalul laşi, Sectia 1 Civilă, în dosarul nr. 4743/99/2020, hotărâre pe care o
mentine;
Având in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean lasi
din data de 24 iunie 2022;
Având în vedere votul exprimat de catre consilierii judeteni şi Preşedintele
Consiliului Judelean laşi în cadrut ş edintei ordinare a Consiliului Jude(ean laşi din dMa
de 27 iunie 2022 ş i consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi
"Pentru";
in temeiul prevederilor art. 173 alin (1) lit. t) coroborate cu cele ale art. 182 agn
(1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul AdministratiV,
cu modificarde şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se constată incetarea de drept a mandatului de consilier judelean al
domnului Petru Avram din partea Partidului National Liberal ca urmare a demisiei.
HC)I nr. 228/27.06.2022
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Art. 2. Se declară vacant locul consilierului judeţean nominalizat la art. I în
cadrul Consiliului Judeţean Iaş i, ca reprezentant al Partidului Naţional Liberal.
Art. 3. Prezenta Hotărâre va fi înaintată in copie:
a) Instituţiel Prefectului Judeţ ului laşi
b) Tribunalului Iaşi
c) Domnului Petru Avram
d) Partidului Naţional Liberal
e) Serviciului Resurse Umane şi Salarizare din cadrul Consiliului Judeţean laşi
f) Direcţ iei Economice- Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliulai
Judeţean Iaşi
g) Direcţiei Achizilii din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi
Art. 4. Aducerea la cunostinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iasi
cu atribuţii in acest sens.

Dată asazi: 27 iunie 2022

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDETULUI,
Lăerăntioa Vernien-Dăsenleseu
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Bulevardul Ştefan cel Mare ş i Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; inwis.ice.ro

HOTĂRÂREA nr. 131
pentru modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
prevăzute in Anexa la Hotă rârea Consiliului Judeţean laşi nr. 284/09.11.2020

Consiliul Judeţean laşi;
Având in vedere Referatul de aprobare prezentat de către Preşedintele Consiliului
Judeţean laşi, în calitatea sa de iniţ iator, inregistrat sub nr. 16766 din 20.04.2022;
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Biroul Contractare Servicii
Sociale, Parteneriate cu UAT, Societatea Civilă, Organizaţii şi Fundaţii, înregistrat sub
nr. 16767 din 20.04.2022;
Având în vedere Hotărărea Consiliului Judeţean laşi nr. 77/17.03.2022 privind
constatarea incetării de drept, ca urmare a demisiei, a mamdatului de consilier judeţean al
domnului Florin — Daniel $andru şi declararea vacant a lopului acestuia;
Având în vedere Încheierea Tribunalului Iaşi pronunţată in dosarul
nr. 1620/99/2022, prin care s-a dispus validarea mandatului de consilier judeţean a
domnului Nemţ anu Constantin, Inregistrată la Consiliul Judeţean laşi cu
nr. 15893/15.04.2022;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 284/09.11.2020 privind
stabilirea numărului, denumirii şi componenţei nominale! a comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Iaşi pentru mandatul 20202024;
Având în vedere Hotărărea Consiliului Judeţean laşi nr. 293/20.10.2021 pentru
modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi
prevăzute în Anexa la Hotărărea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 284/09.11.2020;
Avănd in vedere prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere prevederile Hotăţirii Consiliului Judeţean laşi nr. 75/31.03.2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi fundţionare al Consiliului Judeţean
laşi, modificată şi completată prin Hatărările Consiliului Judeţean Iaşi
nr. 389/24.11.2021 5i nr. 40/23.02.2022;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean laşi din
data de 27 aprilie 2022;
Având în vedere votul exprimat de către consilierii judeţeni şi Preşedintele
Consiliului Judeţean laşi în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data
HCJI nr.131/27.04.2022
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dc 27 aprilie 2022 şi consemnat in procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi
"Pentru-;

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. I Se aprobă modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judetean laşi aprobată prin Hotărărea Consiliului Judelean laşi nr. 284/09.11.2020, in sensul
desetnnă rii donmului consilier judelean Nemtanu Constantin, a cărui mandat a fost validat de pe
lista de supleanti ai Partidului National Liberal, ca membru în Comisia pentru Educatie, Cultura
şi Culte şf in Comisia pentra Cooperare Externa si Parteneriate cu Societalea Civilă şi Medad
de dfaceri. in locul ră mas vacant ca urmare a incetă rii mandatului dc consilier judelean a
domnului Şandru Florin - Daniel.
Art. II Anexa la Hotărărea Consiliului Judelean laş i nr. 284/09.11.2020 privind stabilirea
numărului. denumirii ş i cotnponentei nominale a cornisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate ale Consiliului Judelean laşi pentru mandatul 2020-2024, se moditică şi se
inlocuieş te cu Anexa care face parte integrantă din prezenta libtărăre.
Art. III Celelalte prevederi ale Hotărării Consiliului Judetean laş i nr. 284/09.11.2020.
referitoare la numărul de comisii ş i domeniile de activitate ale acestora. se mentin.
Art. IV Cu data adoptării prezentei Hotărări incetează aplicabilitatea Hotărării
Consiliului Judetean laşi nr. 293/20.10.2021 pentru modificarea componentei comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judetean laşi prevăzute in Anexa la Hotărărea Consiliului Judeţean
lasi nr. 284/09.11.2020.
Art. V Prezenta Hotărăre va ti inaintată in copie:
Institutiel Prefectului Judetului la şi,
Domnului Nemtanu Constantin:
Donmului Şandru Florin - Daniel:
Serviciului Resurse Umane din cadrul Consiliului Judetean laşi;
Direcţ iei Economice - Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului
Judetean laşi.
Art. VI Aducerea la cunoştinta publică a prevederilor prezentei Hatărări va fi asigurată
de cătrc compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean laşi. cu atributii in acest
sens.
a)
b)
c)
d)
e)

Dată astăzi: 27 aprilie 2022
PR
Co

Heil nr. 131/27.04.2022

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Lăerămioa Vernică-Dăseălescu
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(1) Comisia Juridică şi Ordine Publică:
Preşedinte: consilier judeţean DOLACHI PELIN CONSTANTIN
Secretar:

consilier judeţean ACOSTOAIEI ADRIAN

Membri:

consilier judeţean OLARU GEORGEANA - LĂCRĂMIOARA
consilier judeţean ŞERBAN CONSTANTIN
consilier judeţean CABALĂU MARIA
consilier judeţean LUPU MAGDALENA
consilier judeţean MANOLACHE MIRCEA
consilier judeţean CĂTUR CONSTANTIN - CĂTĂLIN
consilier judeţean BOGDAN
JUDEŢULI.As
ărI
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(2) Comisia pentru Economie, Buget şi Strategii de Der'toSet!
Preşedinte: consilier judeţean AVRAM PETRU

1_

Secretar:

consilier judeţean MANOLACHE MIRCEA

Membri:

consilier judeţean FLUTUR SORIN - GEORGEL
consilier judeţean LUPU CONSTANTIN CODRIN
consilier judeţean DANGĂ MARIUS SORIN
consilier judeţean DOLACHI — PELIN CONSTANTIN
consiller judeţean DÎSCĂ DANIEL
consilier judeţean ALEXA PETRU - BOGDAN
consilier judeţean URSANU RADU - IONEL

(3) Comisia de Urbanism, Patrimoniu şi Lucrări Publice:
Preşedinte: consilier judetean TRANDAFIRESCU SORIN - ALEXANDRU
Secretar:

consilier judetean LEBĂDĂ DOREL

Membri:

consilier judetean FLUTUR SORIN — GEORGEL
consilier judetean APREOTESEI ANDREI
consilier judetean MANOLACHE MIRCEA
consilier judetean STANCIU CRISTIAN
consilier judetean USCATU CONSTANTIN MARIAN
consilier judetean IGNAT ETIENNE
consilier judetean SLABU ADRIAN

(4) Comisia pentru Sănătate, Muncă şi Servicii Sociale:L
Preşedinte: consilier judetean SOCOLOV RĂZVAN - VLADIMIR
Secretar:

consilier judetean ACOSTOAIEI ADRIAN

Membri:

consilier judetean CABALĂU MARIA‘
consilier judetean LUPU MAGDALENA
consilier judetean MINEA MARIUS - DĂNUŢ
consilier judetean CIOBANU MARIUS- MIHAI
consilier judetean CĂTUR CONSTANITIN - CĂTĂLIN
consilier judetean CÎTEA PETRONELA
consilier judetean URSU LĂCRAMIOARA
JUDEŢULUŞI
CONSIlilltJUDF7FAN IA.Ş1
Aniză ls ktotăr$rw
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(5) Comisia pentru Agricultură, Mediu şi Turism:
Preşedinte: consilier judetean CIOBANU MARIUS MIHAI
Secretar:

consilier judetean AVRAM PETRU

Membri:

consilier judetean FLUTUR SORIN - GEORGEL
consilier judetean URCACIU ION - LORIN
consilier judetean ACOSTOAIEI ADRIAN
consilier judetean OLTEANU ROMEO
consilier judetean LEBĂDĂ DOREL
consilier judetean PRISTĂVITA GABRIEL
consilier judetean IGNAT ETIENNE

(6) Comisia pentru Educatie, Cultură şi Culte:
Preşedinte: consilier judetean URSANU RADU - IONEL
Secretar:

consilier judetean APREOTESEI ANDREI

Membri:

consilier judetean MINEA MARIUS - DĂNUT
consilier judetean ŞERBAN CONSTANTIN
consilier judetean NEMTANU CONSTANTIN
consilier judetean LUPU MAGDALENA
consilier judetean STANCIU CRISTIAN
consilier judelean CITEA PETRONELA
consilier judetean SOCOLOV RAZVAN - VLADIMIR
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(7) Comisia pentru Cooperare Externa şi Parteneriate cu Societatea Civila şi Mediul
de Afaceri:
Preşedinte: consilier judetean USCATU CONSTANTIN - MARIAN
Secretar:

consllier judetean PÎNTEA COSTICĂ

Membri:

consilier judetean PRICOPE PETRU - OVIDIU
consilier judetean AVRAM PETRU
consilier judetean NEMŢANU CONSTANTIN
consilier judetean TRANDAFIRESCU SORIN - ALEXANDRU
consilier judetean URSU LACRAMIOARA
consilier judetean OLTEANU ROMEO
consilier judetean SLABU ADRIAN

(8) Comisia de Tineret şi Sport:
Preşedinte: consilier judetean URCACIU ION - LORIN
Secretar:

consilier judetean DISCA DANIEL

Membri:

consilier judetean PRISTAVIŢA GABBIEL
consilier judetean OLARU GEORGEANA - LĂCRĂMIOARA
consilier judetean LUPU CONSTANTIN CODRIN
consilier judetean URSANU RADU - IONEL
consilier judetean URSU LACRAMIOARA
consilier judetean CĂTUR CONSTANTIN - CATALIN
consilier judetean BOGDAN MIHAIL.
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(9) Comisia de Administratie Publică Locală:
Preşedinte: consilier judetean ALEXA PETRU - BOGDAN
Secretar:

consilier judetean SLABU ADRIAN

Membri:

consilier judetean ŞERBAN CONSTANTIN
consilier judetean PRICOPE PETRU - OVIDIU
consilier judetean AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU
consilier judetean OLTEANU ROMEO
consilier judetean PÎNTEA COSTICĂ
consilier judetean USCATU CONSTANTIN - MARIAN
consilier judetean VARTIC RALUCA
JUDEŢU1,14.$1
( ($(‘(ILJI,1-1(1DŞTFAN Lt.51
%nexă. la noninirea
1
15 (
Nr.

SECRETAR GENE
Lăcrămioara

ALJUDETUţtil IAŞI,
ld — Dăscă lescu

iNTOCMIT.
BIROUL CSSPUAT COF,
Irina Ilovî eanu
r.fi.r,tl y Mr

antitt re.p.oruaAlli

