ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIU JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 41/2021
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 196/2019 privind
aprobarea numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice desfășurate de
întreprinderile publice înființate de UAT Județul Vaslui sau la care aceasta deține
acțiuni/participații majoritare
Având în vedere:
- referatul
de
aprobare
al
președintelui
Consiliului
Județean
Vaslui
nr. 3518/09.03.2021;
- adresa Societății ”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui nr. 577/18.02.2021;
- raportul de specialitate al Direcției Economice din aparatul propriu al Consiliului
Județean Vaslui nr. 3519/09.03.2021;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi
integrare europeană;
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. 1 alin. (2)-(4) si ale art. 5 alin. (3^1) din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice şi instituțiile publice, cu
modificările și completările ulterioare;
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
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. – Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 196/2019 privind aprobarea
numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice desfășurate de întreprinderile
publice înființate de UAT Județul Vaslui sau la care aceasta deține acțiuni/participații
majoritare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.II.– Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Societății
”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui.
Art.III.– Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui,
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, Societății
”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui și se publică pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul
Oficial Local.
Vaslui, 29 martie 2021
PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Diana-Elena Ursulescu

Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi “pentru”,
0 voturi “împotrivă” și 8 “abțineri”.

Anexa
la Hotărârea nr. 41/2021

Nr.
crt
1.
2.
3.

Denumirea societății
Societatea ”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui
- sediu
- secția Bârlad
Societatea ”Centrul de Resurse pentru Afaceri
Vaslui” – CRAV S.A.
Societatea ”Aquavas” S.A. Vaslui
- sediu central
- sucursala Vaslui
- sucursala Bârlad
- sucursala Huși
- agenția Negrești
- agenția Murgeni

Nr. de
autoturisme
6
4
2
1
15
3
3
5
2
1
1

