
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
                                                          HOTĂRÂREA nr.28 

 privind exploatarea si distribuirea gratuită a 7,62 mc masă lemnoasă  
 

Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr.1386 din 26.01.2023 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- adresa S.C. Pavmir AGRO S.R.L. nr.2533/20.12.2022; 
- adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 

nr.195/19.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr.1167/20.01.2023, a Centrului de 
Asistență Medico-Socială Băcești nr.438/19.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub 
nr.1168/20.01.2023 și a Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui nr.124/20.01.2023, înregistrată 
la Consiliul Județean Vaslui sub nr.1182/20.01.2023; 

- actul de punere în valoare nr. 2300135700020 emis de Ocolul Silvic Vaslui, înregistrat 
la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 850/17.01.2023; 

- raportul de specialitate nr.1401 din 27.01.2023 al Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 
disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale; Comisia de dezvoltare 
urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător și turism, administrarea 
domeniului public și privat de interes județean; 

în conformitate cu prevederile: 
- art.173 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.204/2022 privind aprobarea Regulamentului de 

distribuire a masei lemnoase din vegetația din afara fondului forestier național aflată pe 
aliniamentul drumurilor județene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și 
privată a județului Vaslui; 

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

Consiliul Județean Vaslui 
 

                                                                  HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. - Se aprobă exploatarea și distribuirea gratuită a 7,62 mc de masă lemnoasă 
către Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, instituție subordonată Consiliului Județean Vaslui. 

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui consiliului 
județean, Direcției Tehnice și Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean. 

Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui consiliului 
județean, Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, Direcţiei Economice și Direcției Tehnice din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe pagina 
de internet www.cjvs.eu – secțiunea „Monitorul Oficial Local”. 

 
               Vaslui, 02 februarie 2023 

 
       PREŞEDINTE,   

                          Dumitru Buzatu  
             
 

                                                                       Contrasemnează, 
                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                       Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu  31 voturi  “pentru”,                
        0 voturi “împotrivă” și 1 “abținere”.                                                           


