
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 88/2021           
privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, 

ediția 2021 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 8927/23.06.2021 al președintelui Consiliului 

Judeţean Vaslui; 
- adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vaslui nr. 362PS/2021;  
- Nota de fundamentare nr. 461 VS/31.05.2021 a Structurii Teritoriale pentru 

Probleme Speciale Vaslui înregistrată la Consiliul Județean Vaslui  cu nr. 7755/2021; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 8928/23.06.2021; 
- avizul Comisiei juridică şi de disciplină, administrație publică locală și 

coordonarea consiliilor locale;  
în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art. 35 lit. d) din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și 

a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 31 și art.32 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor 

clasificate, cu modificările și completările ulterioare; 
- Instrucțiunilor privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-

militare a județului, respectiv a municipiului București, aprobate prin H.G. nr. 
1174/2011; 

- art. 33 din anexa la H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor 
naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.94/2020 privind aprobarea 
Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 2020; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
 
   H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art.1. – (1) Se aprobă actualizarea Monografiei economico - militare a judeţului 

Vaslui, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 94/2020, document 
încadrat în clasa de secretizare ”secret de serviciu”, după cum urmează:  anexele nr. 1a), 
2b, 2d), 3), 4), 5), 8a), 8c), 8d), 8e), 9), 10), 12), 14), 15b), 18), 19), 20b) și harta H4 ale 
Monografiei economico-militare a județului Vaslui se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 
nr.1-19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.94/2020 
privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 2020 rămân 
neschimbate. 

Art.2. - (1) Câte un exemplar din documentele actualizate conform art. 1 se 
comunică: 

a) Centrului Militar al Județului Vaslui; 



b) Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vaslui; 
c) funcționarului de securitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Vaslui. 
(2) Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Compartimentului 

documente clasificate și GDPR din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

Art.3. - Prezentul act administrativ, cu excepția anexelor, se comunică 
Instituției Prefectului – Județul Vaslui și se publică pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul 
Oficial Local. 
                                                                                

                                         Vaslui, 30 iunie 2021     
                                       
  

                                                                                                    
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  
 
 
 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                    Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,    
              0 voturi “împotrivă” și 2 “abțineri”. 
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