
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
P R E Ş E D I N T E 
 

DISPOZIŢIA   nr. 277  
pentru completarea anexei la Dispoziția președintelui Consiliului Județean 
Vaslui nr. 663/2017 privind reactualizarea nomenclatorului cu documentele 

Consiliului Județean Vaslui 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare a proiectului de dispoziție pentru completarea 

anexei la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.663/2017 privind 
reactualizarea nomenclatorului cu documentele Consiliului Județean Vaslui, 
propus de Direcția Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui, nr. 18070/07.12.2021;    

în conformitate cu prevederile: 
- art.191 alin.(1) lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 7 și 8 din Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 12 din Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și 

deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin 
Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996; 

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

- Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.663/2017 
privind  reactualizarea nomenclatorului cu documentele Consiliului Județean 
Vaslui; 
 în temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, 
 

DISPUN: 
 

Art.I. – Se aprobă completarea anexei la Dispoziția președintelui 
Consiliului Județean Vaslui nr. 663/2017 privind reactualizarea nomenclatorului 
cu documentele Consiliului Județean Vaslui, după cum urmează: 

a) la coloana nr. 3 “Denumirea dosarului, registrului, etc. (conţinutul 
pe scurt al problemelor la care se referă)”, după poziția nr. 30 de la punctul I.B., 
se introduce poziția nr. 31, care va avea următorul cuprins: 

“31. Listele întocmite cu ocazia predării ajutoarelor alimentare 
persoanelor beneficiare în cadrul Programului PEAD”. 

b) la coloana nr. 4 “Termenul de păstrare”, poziția nr.31 va avea 
următorul cuprins: “3 ani”. 

Art.II.  -  Celelalte prevederi ale Dispoziţiei președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.663/2017 privind reactualizarea nomenclatorului cu 
documentele Consiliului Județean Vaslui rămân neschimbate. 



Art.III. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției 
Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, 
va comunica prezenta dispoziție Instituției Prefectului – Județul Vaslui, 
direcțiilor/serviciilor și compartimentelor independente din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui și va asigura publicarea acesteia pe 
site-ul instituției și în Monitorul Oficial Local.                             

                      
 

Dată astăzi, 07.12.2021 

 

          PREŞEDINTE,   
                         Dumitru Buzatu  
 
 
 
 
                                                                     Contrasemnează pentru legalitate: 

                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                              Diana-Elena Ursulescu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


