
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA    nr. 26 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.219/2021 privind aprobarea 

înființării prin reorganizare a unor centre/complexe rezidențiale pentru persoanele 
adulte cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  

şi Protecţia Copilului Vaslui 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al preşedintelui Consiliului Județean Vaslui                               

nr. 1432/27.01.2022; 
- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui                      

nr. 134/2022; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 1433/27.01.2022; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și 

disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 219/2021 privind aprobarea înființării 

prin reorganizare a unor centre/complexe rezidențiale pentru persoanele adulte cu 
dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vaslui; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;   

Consiliul Județean Vaslui 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. – La articolul 1 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui                                  
nr. 219/2021 privind aprobarea înființării prin reorganizare a unor centre/complexe 
rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, punctul 3 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

” 3. Locuința Protejată (LMP) Vladia, cod serviciu social ”8790CR-D-VII”, cu o 
capacitate de 8 locuri, cu sediul în imobilul situat în localitatea Vladia, comuna 
Dragomirești.” 

Art.II. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 219/2021 
privind aprobarea înființării prin reorganizare a unor centre/complexe rezidențiale pentru 
persoanele adulte cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vaslui rămân neschimbate. 

Art.III. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. 

 



 
Art.IV. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Serviciului Managementul 
Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și se publică 
pe pagina de internet http://www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial al Județului 

 
        Vaslui, 11 februarie 2022 
 

 
 

                 PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu  
 
                      
                          

                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  31 voturi  “pentru”,                
          0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 
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