
 R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 9514/02.07.2021 

   
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 98/02.07.2021 

pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare  
nr. 18921/12.12.2018 privind „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării 

drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea 
curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean” 

 
 Având ȋn vedere: 

- referatul de aprobare  nr. 9514 din 02.07.2021 al președintelui Consiliului 
Județean Vaslui; 

- raportul de specialitate nr. 9519 din 02.07.2021 al Direcției Tehnice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui; 

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

în conformitate cu: 
- art. 173 alin.(1) lit. d) și alin.(5) lit. l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2018 privind aprobarea încheierii 

Contractului de delegare pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării 
drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, 
periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Contractul de delegare nr. 18921/12.12.2018 privind „Serviciile pregătitoare 
aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor 
privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes 
județean”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 89/2021 privind aprobarea încadrării în 
categoria funcțională a drumurilor de interes județean a unui imobil aparținând domeniului 
public al comunei Alexandru Vlahuță și declararea de interes public județean a acestuia; 

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

Consiliul Judeţean Vaslui 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1. – (1) Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare nr. 
18921/12.12.2018 pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării 
drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, 
periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”, în forma prezentată 
în anexa care face parte integrantă din prezentul act administrativ.  



(2) Se mandatează președintele Consiliului Județean Vaslui pentru ca, în numele și 
pentru Județul Vaslui, să semneze actul adițional prevăzut la alin. (1). 

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine președintelui 
consiliului județean, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Art.3. - Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Vaslui, președintelui consiliului județean, 
Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean și va asigura publicarea acestuia pe pagina de internet www.cjvs.eu și în Monitorul 
Oficial Local. 

 
 

Vaslui, _________ 2021 
                    

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 
 

 Avizează pentru legalitate: 
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 

 
 

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
     Am luat la cunoștință de acest înscris oficial 
    îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 

Director executiv, 
Mihaela Dragomir 

 
 

                                                                                                  
 
 
 
 
 

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
                  este necesar votul majorității absolute. 



Anexă  
la Hotărârea nr. ___/2021 

ACT ADIȚIONAL  nr. ___  
la  Contractul nr. 18921/12.12.2018 privind serviciile pregătitoare aferente întreținerii și 
reparării  drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind 

întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice  
de interes județean” 

 
Părțile: 
 
JUDEȚUL VASLUI, prin  Consiliul Județean Vaslui cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Stefan cel 
Mare nr. 79, județul Vaslui, telefon 0235.361.089, fax 0235.361.090, cod fiscal  3394171,  cont 
nr. RO TREZ 24A8 4030 1200 130X deschis la Trezoreria Vaslui, reprezentat prin domnul Dumitru 
Buzatu - președinte al Consiliului Județean Vaslui, în calitate de beneficiar,  
și  
SOCIETATEA „LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI” SA VASLUI, cu sediul social în municipiul Vaslui, 
str. Castanilor nr. 8, tel. 0235.311.053, 0235.311.004, fax 0235.314.344, înregistrată la 
Registrul comerțului Vaslui sub nr. J37/220/1998, C.U.I. 10946600, cont RO71 TREZ 6565 069X 
XX00 1130 deschis la Trezoreria Vaslui, reprezentată legal prin domnul Pricope   Constantin - 
director general, în calitate de operator servicii; 
          având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Vaslui  nr. _____ /2021 privind 
aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare nr. 18921/12.12.2018 privind 
„Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes 
județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la 
drumurile publice de interes județean”; 
       în temeiul Capitolului VI – Obligațiile și drepturile părților, pct. C – Drepturile 
beneficiarului, coroborat  cu Capitolului  X – Dispoziții finale, pct. 1, teza a doua  din 
Contractul de delegare nr. 18921/12.12.2018; 
       au convenit încheierea prezentului act adițional la contractul de delegare  mai sus-
menționat. 

 
Art.I. – Capitolul VIII – Datele necesare identificării exacte a serviciului care face 

obiectul delegării de gestiune. Aria în care se desfășoară activitatea din Anexa nr. 2 – Caietul 
de sarcini la Contractul de delegare  nr. 18921/12.12.2018 se completează și se înlocuiește 
cu anexa care face parte integrantă din prezentul act adițional. 

 Art.II. - Celelalte prevederi ale Contractului de delegare nr. 18921/12.12.2018 rămân 
nemodificate. 

 
Încheiat în 2 (două) exemplare astăzi, __________________, câte un exemplar pentru 

fiecare parte. 
 
 

 
          BENEFICIAR,                                                      OPERATOR, 
        JUDEȚUL VASLUI                         Societatea  „Lucrări Drumuri și Poduri” Vaslui                                                                                              

  Președinte,                                                 Director general 
         Dumitru Buzatu                                              Constantin Pricope 



Anexă 
la Actul adițional nr. _________ 

 
Capitolul VIII. Datele necesare identificării exacte a serviciului care face 
obiectul delegării de gestiune. Aria în care se desfășoară activitatea 

 
    Delegarea de gestiune va avea ca obiect principal de activitate administrarea 

domeniului public în domeniul drumurilor judeţene al judeţului Vaslui prin: urmărirea, 
gestionarea, coordonarea, controlul şi asigurarea activităților cuprinse în anexele caietului de 
sarcini și a celorlalte documente aferente contractului. 

    Aria de desfăşurare a serviciului cuprinde întreaga reţea de drumuri de interes 
judeţean, aşa cum sunt definite acestea în O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
completările şi modificările ulterioare, de pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui, în 
conformitate cu H.G. nr. 540 din 2000, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice. 

 

Nr. 
crt. Denumire drum judeţean Lungime drum 

județean 
 

1. DJ 159: Limită judeţ Neamţ – Băceşti – Băbuşa – Păltiniş – Slobozia 
– Racova – Trohan – Pungeşti – Siliştea – Armăşoaia – Bleşca  (DN2F) 31,535 km  

2. DJ 159 A: Băceşti  (DJ 159 km 0+000) – Gîrceni – Pungeşti  (DJ 
159) 18,720 km  

3. DJ 159 E: Gîrceni (DJ 159A) –  Mălineşti – Mănăstirea Mălineşti 5,000 km  

4. DJ 207 E: Rediu (DN 2F) Brodoc – Bălteni – Răduieşti – Deleşti – 
Oşeşti – Valea Mare – Negreşti (DN 15D) 35,005 km  

5. DJ 207 H: DN 2F (Vaslui) –  Fabrica Ceramica – Chiţoc – Poiana 
Căprioarei – Poiana Căprioarei – Tabăra de copii 8,500 km  

6. DJ 207 J: DJ 207E (Deleşti) – Băleşti – Fâstâci 7,706 km  

7. DJ 241 C: Limită judeţ Bacău  (Stejarul) – Doagele – Poiana Pietrei 
– Dragomireşti (DN 2F 8,625 km  

8. DJ 242 B: DN 24A (Popeni) – Limită judeţ Galaţi 10,000 km  

9. DJ 242 C: Limită judeţ Galaţi (Gara Docăneasa) – Limită judeţ 
Galaţi (Gara Tălăşmani) 8,000 km  

10. DJ 242 F: Trestiana (DJ 242) – Grăjdeni – Mănăstirea Grăjdeni-
Brădeşti (DJ 242G) 13,900 km  

11. DJ 242 G: Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădeşti 7,000 km  

12. DJ 243: Bârlad  (DN 24) – Pogana – Iana – Vadurile – Iezer – Puieşti 
– Fântânele – Rădeni – Dragomireşti  (DN 2F) 52,500 km  

13. 
DJ 243 A: Pogana  (DJ 243) – Crângu Nou – Ciocani – Iveşti – 
Pogoneşti – Tutova – Criveşti – Pochidia – Satu Nou – Limită judeţ 
Galaţi 

33,940 km  



14. DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroieştii 
de Sus – Limită judeţ Bacău 23,350 km  

15. DJ 243 C: DJ 243 (Mărăşeşti) – Voineşti 5,430 km  

16. DJ 243 D: DJ 243 – Perieni 3,790 km  

17. DJ 243 E: DJ 243B – Coroieşti 6,380 km  

18. DJ 244: 23 August (DN 24A) – Şuletea – Stoişeşti – Gara Banca – 
Sălcioara  (DN 24) 25,000 km  

19. DJ 244 A: DN 24 (Gara Roşieşti) – Roşieşti – Valea lui Darie – 
Vutcani – Poşta Elan – Stuhuleţ – Rânceni – Berezeni (DN 24A) 35,154 km  

20. 
DJ 244 B: DN 24B (Creţeştii de Sus) – Şişcani – Tomşa – Hoceni – 
Dimitrie Cantemir – Guşiţei – Poşta Elan – Tupilaţi – Popeni – 
Găgeşti – Giurcani – Murgeni  (DN 24A) 

55,780 km  

21. DJ 244 C: Huşi (DN 24 B) – Pădureni – Leoşti – Văleni – Urlaţi – 
Dimitrie Cantemir – DJ 244A (Muşata) 33,070 km  

22. DJ 244 D : Huşi (DN 24B) – Limită judeţ Iaşi 25,500 km  

23. DJ 244 E: DN 24B (Huşi) – Tătărăni – Boţeşti – DN 24  (Micleşti) 27,750 km  

24. DJ 244 F: Gara Roșiești (DJ 244 A) – Viișoara (DJ 244 H) 7,870 km  

25. DJ 244 H: DJ 244 – Viişoara –  Urdeşti  – Găgeşti (DJ 244B km. 
16+906) 15,980 km  

26. DJ 244 I: Murgeni (DN 24A) – Sărăţeni – Măluşteni – DC 67 12,300 km  

27. DJ 244 J: DN 24A (Epureni) – Horga 6,250 km  

28. DJ 244 K: DN 24 (Munteni de Sus) – Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni – 
Leoşti – Vineţeşti – Olteneşti – Zgura 40,760 km  

29. DJ 244 L: DJ 244D (Tăbălăeşti) – Avereşti 2,500 km  

30. DJ 244 M: DN 24 (Crasna)–Albeşti-Idrici – Roşieşti (DJ 244A) 12,180 km  

31. DJ 244 N: DN 24A – DN 24A (Vetrişoaia) 4,800 km  

32. DJ 244 O: DJ 244 – Fedești - Mănăstirea Bujoreni 5,431 km  

33. DJ 245: DN 24  (Bârlad) – Drujeşti – Băcani – Vulpăşeni – Ghicani – 
Alexandru Vlahuţă – Buda – Morăreni – Floreşti – Oprişiţa  (DN 2F), 50,430 km  

34. 
DJ 245 A: Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăţ – Suceveni – Bogdana 
– Similişoara – Găvanu – Morăreni – Ghergheşti – Valea Lupului – 
Lunca – Siliştea - Iana (DJ 243) 

46,310 km  

35. DJ 245 B: Ghergheşti  (DJ 245A) – Corodeşti – Chetrosu – Draxeni – 
Rugăria – Ivăneşti  (DN2F) 18,130 km  

36. DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Băltăţeni – Cepeşti – Rădăeşti – 
Coroieşti – Bogdăniţa – Schitu  (DJ 245A) 25,000 km  

37. 
DJ 245 D: DN 24  (Sălcioara) – Horoiata – Unteşti – Ulea – 
Bogdăneşti – Vişinari – Orgoieşti – Căpuşneni – Fundu Văii – DJ 245A 
(Lipovăţ) 

29,603 km  



38. DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L 
(Costeşti) 14,635 km  

39. DJ 245 F: DJ 245 – Mănăstirea Alexandru Vlahuță 2,346 km  

40. DJ 245 L : DN 24 (Costeşti) – Puntişeni – Chiţcani – Pârveşti – 
Mănăstirea Pârveşti 12,600 km  

41. DJ 245 M: DN 2F – (Poieneşti)-Poieneşti – Floreşti – Mănăstirea 
Floreşti (DJ 245) 11,008 km  

42. DJ 246: DN 24 (Codăeşti) – Rediu Galian – Tăcuta – Focşasca – 
Limită judeţ Iaşi  19,870 km  

43. DJ 246 A: DN 24  (Moara Domnească) – Fereşti – Bereasa – DJ 247 
(Tătărăni) 16,750 km  

44. DJ 246 B: DN 24 – Schitu Movila lui Burcel 0,750 km  

45. DJ 246 C: Codăeşti – DJ 246 (Mănăstirea Ştefan cel Mare) 0,800 km  

46. 
DJ 247: Limită judeţ Iaşi – Codăeşti – Emil Racoviţă – Dăneşti – 
Bereasa – Telejna – Zăpodeni – Bălteni – Bejeneşti – Sauca – DN 2F 
(Laza) 

42,377 km  

47. DJ 248: Limită judeţ Iaşi – Rebricea – Rateşu Cuzei – DN 15D 
(Podeni) 8,580 km  

48. DJ 248 A: Limită  judeţ Iaşi – Siliştea – Huc – Plopoasa – Rafaila – 
Buda – DJ 207E (Oşeşti) 22,830 km  

49. DJ 248 B: Limită judeţ Iaşi – Negreşti  (DN 15D) 3,740 km  

50. DJ 248 F: DN 15 D (Negreşti) – Limită judeţ Iaşi 3,726 km  

51. DJ 248 G : DJ 248 A – Mănăstirea Rafaila 2,500 km  

52. DJ 280:  Limită judeţ Iaşi – Ţibăneşti – DN 15D (Băceşti) 4,700 km  

53. DJ 284 : DN 24 B ( Huşi )- Epureni-Duda-Pâhneşti-Fundatura-
Arsura-DN 28 (Ghermăneşti) 24,900 km  

54. DJ 284 A: DN 24 A (Popeni )- Mănăstirea  Bujoreni 4,600 km  

  TOTAL 955,891 km  

 
 
 

                                                                                      



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 9514 /02.07.2021            
                           

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul 

de delegare nr. 18921/12.12.2018 privind „Serviciile pregătitoare aferente 
întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor 

privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la  
drumurile publice de interes județean” 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Prin adoptarea Hotărârii nr. 229/2018, Consiliului Județean Vaslui a aprobat încheierea 

Contractului de delegare pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării 
drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind 
întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes 
județean”.  

În cuprinsul contractului, la CAP. VI Obligațiile și drepturile părților, subcapitolul C. 
Drepturile beneficiarului, la pct. 2  lit. c) este stipulat că beneficiarul are dreptul de a 
modifica anexele caietului de sarcini privind lucrările executate de către operatorul de 
servicii, în funcție de necesitățile survenite pe durata contractului, cu aprobarea Consiliului 
Județean Vaslui.  

Amintim faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 89/2021 privind 
aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a unui imobil 
aparținând domeniului public al comunei Alexandru Vlahuță și declararea de interes public județean 
a acestuia, DC 1968 a fost încadrat în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, 
cu denumirea DJ 245 F. 

Având în vedere obiectul contractului de delegare – încredințarea serviciului de 
întreținere curentă periodică a drumurilor județene aparținând domeniului public 
județean, precum și prevederile din Capitolul VIII (aria în care se desfășoară activitatea 
Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui) din Caietul de sarcini - anexa nr. 2 la 
Contractul de delegare, este necesară și oportună încheierea unui act adițional la contract, 
în sensul completării respectivului capitol cu o nouă poziție: sectorul de drum județean DJ 
245 F, cu traseul „DJ 245 – Mănăstirea Alexandru Vlahuță”, în lungime totală de 2,346 km. 
 

II. Impactul socio-economic:  
După completarea capitolului VIII din anexa nr. 2 la contractul de delegare pentru 

„Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes 
județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și 
reparații curente la drumurile publice de interes județean” se vor putea executa lucrări pe 
un drum județean ce nu a fost prins inițial în caietul de sarcini, aspect care va îmbunătăți 
condițiile de accesibilitate a populației.  

 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
 Finanțarea lucrărilor ce se vor efectua de către operatorul de servicii Societatea LDP 

S.A. Vaslui se va realiza de la bugetul de stat și din bugetul local al Consiliului Județean 
Vaslui, ca și până acum. 

 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu este 

cazul. 
 
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: nu este cazul. 



 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate: 
Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în 

termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului - Județul Vaslui în vederea 
exercitării controlului de legalitate, precum și: Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. 
Vaslui, președintelui consiliului județean, Direcțiilor Tehnică și Economică din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 

Totodată, actul administrativ adoptat se va publica în Monitorul Oficial Local. 
 
VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
Luând în considerare cele de mai sus, supun analizei și aprobării dumneavoastră  

proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de 
delegare nr. 18921/12.12.2018 privind „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și 
reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea 
curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”. 

Față de cele prezentate, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre anexat, 
proiect care a fost elaborat cu sprijinul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean. 

 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 9519/02.07.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de 
delegare nr. 18921/12.12.2018 privind „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și 

reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind 
întreținerea curentă, periodică și reparații curente la  

drumurile publice  de interes județean” 
 

 

         În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin. (8) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, Direcția tehnică, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat Proiectul de 
hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare nr. 
18921/12.12.2018 privind „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor 
publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și 
reparații curente la drumurile publice de interes județean” și a constatat următoarele: 
 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/gestionarea serviciilor publice de 
interes județean/poduri și drumuri publice; 
b) Impactul financiar asupra bugetului:  
Finanțarea lucrărilor realizate de către operatorul de servicii LDP S.A. Vaslui se vor 

realiza de la bugetul de stat și din bugetul local al Consiliului Județean Vaslui, ca și până 
acum. 

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară(ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 
etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de 
hotărâre. 

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile: 
Ø art. 173 alin.(1) lit. d) și alin. (5) lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Ø contractului de delegare nr. 18921/12.12.2019 privind „Serviciile pregătitoare 

aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor 
privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes 
județean”. 

Ținând seama de constatările  precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 
hotărâre este fundamentat, din punctul de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 
raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care 
propunem analizarea și supunere lui spre dezbatere și adoptare în plenul Consiliului Județean 
Vaslui. 
 

        
   
                                                   Director executiv, 
                                                      Mariana Vieru 

 


