
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
Nr. 8927/23.06.2021 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE nr. 89/23.06.2021           
privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, 

ediția 2021 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 8927/23.06.2021 al președintelui Consiliului Judeţean 

Vaslui; 
         - adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vaslui nr. 362PS/2021;  
        - Nota de fundamentare nr. 461 VS/31.05.2021 a Structurii Teritoriale pentru 
Probleme Speciale Vaslui înregistrată la Consiliul Județean Vaslui  cu nr. 7755/2021; 

- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 8928/23.06.2021; 
          - avizul Comisiei juridică şi de disciplină, administrație publică locală și 
coordonarea consiliilor locale;  

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. 35 lit. d) din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și 

a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 31 și art.32 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor 

clasificate, cu modificările și completările ulterioare; 
- Instrucțiunilor privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-

militare a județului, respectiv a municipiului București, aprobate prin H.G. nr. 
1174/2011; 

- art. 33 din anexa la H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor 
naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și 
completările ulterioare; 
          - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.94/2020 privind aprobarea Monografiei 
economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 2020; 

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 
 
   H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art.1. – (1) Se aprobă actualizarea Monografiei economico - militare a judeţului 

Vaslui, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 94/2020, document 
încadrat în clasa de secretizare ”secret de serviciu”, după cum urmează:  anexele nr. 
1a), 2b, 2d), 3), 4), 5), 8a), 8c), 8d), 8e), 9), 10), 12), 14), 15b), 18), 19), 20b) și harta 
H4 ale Monografiei economico-militare a județului Vaslui se modifică şi se înlocuiesc cu 
anexele nr.1-19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.94/2020 
privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 2020 rămân 
neschimbate. 

Art.2. - (1) Câte un exemplar din documentele actualizate conform art. 1 se 
comunică: 

a) Centrului Militar al Județului Vaslui; 
b) Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vaslui; 
c) funcționarului de securitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Vaslui. 
(2) Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Compartimentului 

documente clasificate și GDPR din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

Art.3. - Prezentul act administrativ, cu excepția anexelor, se comunică 
Instituției Prefectului – Județul Vaslui și se publică pe site-ul www.cjvs.eu și în 
Monitorul Oficial Local. 
                                                                                
                                                                                                   Vaslui,___.06. 2021  
   
          P R E Ş E D I N T E, 
            Dumitru Buzatu 
 
                                                                                 Avizează pentru legalitate: 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                               Diana-Elena Ursulescu 
 

 
 
 

                                                           DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                                       Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 

                                                       şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 
                                                                                     Director executiv,                                                                                                                       
                                                                                     Mihaela Dragomir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre     
                     este necesar votul majorității simple. 
 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 8927/23.06.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară  

a județului Vaslui, ediția 2021 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză 
Conform dispozițiilor art. 35 lit. d) din Legea apărării naționale a României nr. 

45/1994, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 47 lit. f) din Legea nr. 
477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, cu 
modificările si completarile ulterioare, şi potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1174/2011 
pentru aprobarea Instructiunilor privind intocmirea și actualizarea monografiei 
economico-militare a județului, respectiv a municipiului București, autoritățile 
administrației publice județene întocmesc, actualizează și pun la dispoziția 
centrelor militare județene Monografia economico-militară a județului. 
 Potrivit prevederilor alin. (1) ale art. 4 din Instrucțiunile privind întocmirea şi 
actualizarea monografiei economico-militare a județului, proiectul monografiei se 
întocmește o dată la 4 ani, se actualizează anual până la sfârșitul semestrului I, cu 
sprijinul Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale, și se adoptă prin hotărâre 
a consiliului județean. 

Monografia economico-militară a județului reprezintă o bază de date cu 
informații referitoare la principalele elemente geografice și de infrastructură, 
resurse materiale, energetice și umane, precum și alte date și informații din cadrul 
unităților administrativ-teritoriale necesare pentru susținerea efortului de apărare, 
asigurarea ordinii publice si securității naționale, pentru prevenirea și gestionarea 
situațiilor de urgență și de criză, precum și pentru acordarea Sprijinului Națiunii 
Gazdă (HNS) în cadrul acțiunilor cu statele membre NATO și partenere. 
 Monografia este destinată structurilor cu atribuții în domeniul apărării și 
securității naționale în vederea îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților legale, a 
organizării, planificării și elaborării documentelor programatice (planuri, scenarii, 
concepte, sinteze, studii și evaluări strategice) care servesc la fundamentarea 
deciziilor liderilor militari, implementarea programelor și proiectelor politico-
militare și militare asumate la nivel național și internațional, precum și în 
conducerea acțiunilor Armatei României pe timp de pace, în situații de criză și/sau 
la război. 

În conformitate cu prevederile legislaţiei enumerate mai sus, Consiliul 
Județean Vaslui, împreună cu Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Vaslui, 
pe baza informațiilor solicitate și primite de la structuri/entităţi cu atribuţii 
specifice în domeniile de interes pentru forțele sistemului național de apărare, a 
întocmit actualizarea Monografiei economico-militară a județului Vaslui, ediția 
2021, document încadrat în clasa de secretizare ”secret de serviciu”. 

Proiectul de hotărâre propune actualizarea anexelor privind: 
- structura demografică şi fondul de locuinţe - anexa nr.1a); 
- reţeaua hidrografică - anexa nr.2b) și 2d);  
- sursele de apă potabilă şi industrială - anexa nr.3;  
- fondul forestier - anexa nr.4;  



- reţelele rutiere - anexa nr.5; 
- reţelele de comunicaţii - anexele nr.8a), 8c), 8d) și 8e);  
- reţelele de energie electrică - anexa nr.9;  
- operatorii economici - anexa nr.10;  
- unităţile de cazare şi de alimentaţie publică - anexa nr.12;  
- unităţile de asistenţă medicală - anexa nr.14;  
- conductele magistrale de transport - anexa nr. 15b);  
- instituţiile de învăţământ - anexa nr.18;  
- edituri şi tipografii - anexa nr.19;  
- fondul de adăpostire, sistemul forţelor de protecţie în situaţii de urgență - 
anexa 20b).  
- harta nr. 4 (H4), pentru anexele nr. 5, 6 și 7, reţelele rutiere, reţelele de 
cale ferată şi lucrări de artă, întocmită la scara 1:100.000. 
Consultarea monografiei se poate face numai pe bază de autorizație de acces 

la documente clasificate.  
II. Impactul socio-economic: 

Prin aprobarea acestei monografii se asigură suportul necesar susținerii 
efortului de apărare, de asigurare a ordinii publice și securității naționale, pentru 
prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență și de criză cu care ne-am putea 
confrunta. Resursele umane şi materiale identificate în monografie, centralizate cu 
ajutorul Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vaslui, prevăzute a fi 
utilizate în caz de mobilizare sau de război, pot fi folosite şi la instituirea stării de 
urgenţă sau de asediu, precum şi pentru prevenirea, localizarea şi înlăturarea 
urmărilor unor dezastre, după caz, conform legii. 
III. Impactul financiar asupra bugetului local al județului Vaslui pe anul 2021: nu 
este cazul. 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: modificarea și înlocuirea 
anexelor identificate în art.1 al proiectului de hotărâre, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.94/2020 privind aprobarea Monografiei economico-
militare a judeţului Vaslui. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:  
S-au avut în vedere solicitarea înaintată de către Structura Teritorială de Stat si 
Probleme Speciale Vaslui prin adresa 362PS/2021 și nota de fundamentare nr. 461 
VS/31.05.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 7755/2021; 
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză:  nu este cazul. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate: După adoptare, 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 și va fi 
publicată, mai puțin anexele, pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

Totodată, potrivit art.5 alin.(1) din Instructiunile privind întocmirea si 
actualizarea monografiei economico-militare a județului, respectiv a municipiului 
București, aprobate cu HG nr.1174/2011, se va pune la dispoziția Centrului Militar 
Județean Vaslui și a Structurii teritoriale pentru probleme speciale Vaslui. 
VIII. Concluzii, constatări, propuneri 

Monografia economico-militară a judetului Vaslui, prin informațiile pe care le 
poate oferi, poate deveni un multiplicator de forţă şi are ca principală menire 
facilitarea luării deciziilor şi sprijinire comandanților, pe toate treptele ierarhice, 
pentru planificarea şi conducerea acțiunilor militare cu maximum de eficientă şi 

http://www.cjvs.eu/


consum minim de resurse, în împrejurările care impun astfel de decizii, dar şi pentru 
prevenirea, localizarea şi înlăturarea urmărilor/ efectelor unor dezastre/catastrofe 
naturale sau provocate. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre analiză proiectul de hotărâre 
anexat, proiect elaborat Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean cu sprijinul Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale, în 
vederea adoptării în prima ședință ordinară a consiliului județean.   

 
 

 P R E Ş E D I N T E, 
Dumitru Buzatu 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 Direcția Economică 
 Nr. 8928/23.06.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei 

economico-militare a județului Vaslui, ediția 2021 
 

 În baza prevederilor art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 alin. (8) lit. b) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Direcţia Economică a studiat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării Monografiei economico-militare a județului Vaslui și a constatat 
următoarele: 
a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/ întocmirea și 

aprobarea Monografiei economico-militare a județului. 
b) Impactul financiar asupra bugetului județului: nu  este cazul. 
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 pun în aplicare prevederile Legilor nr. 
45/1994 a apărării naționale, cu modificările si completările ulterioare, nr. 477/2003 
privind pregătirea economiei naționale si teritoriului pentru apărare, cu modificările 
si completările ulterioare, nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, 
cu modificările si completările ulterioare, ale H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea 
Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate din Romania și ale 
H.G. nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea  si 
actualizarea monografiei economico-militare a județului, respectiv a municipiului 
București. 

Potrivit prevederilor alin. (1) ale art. 4 din Instrucțiunile privind întocmirea şi 
actualizarea monografiei economico-militare a județului, proiectul monografiei se 
întocmește o dată la 4 ani, se actualizează anual până la sfârșitul semestrului I, cu 
sprijinul Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale, și se adoptă prin hotărâre 
a consiliului județean. 

Monografia economico-militară a județului reprezintă o bază de date cu 
informații referitoare la principalele elemente geografice și de infrastructură, 
resurse materiale, energetice și umane, precum și alte date și informații din cadrul 
unităților administrativ-teritoriale necesare pentru susținerea efortului de apărare, 
asigurarea ordinii publice si securității naționale, pentru prevenirea și gestionarea 
situațiilor de urgență și de criză, precum și pentru acordarea Sprijinului Națiunii 
Gazdă (HNS) în cadrul acțiunilor cu statele membre NATO și partenere. 

 Monografia este destinată structurilor cu atribuții în domeniul apărării și 
securității naționale în vederea îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților legale, a 
organizării, planificării și elaborării documentelor programatice (planuri, scenarii, 
concepte, sinteze, studii și evaluări strategice) care servesc la fundamentarea 
deciziilor liderilor militari, implementarea programelor și proiectelor politico-
militare și militare asumate la nivel național și internațional, precum și în 



conducerea acțiunilor Armatei României pe timp de pace, în situații de criză și/sau 
la război. 
d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate 
a compartimentului: modificarea și înlocuirea anexele nr. 1a), 2b, 2d), 3), 4), 5), 
8a), 8c), 8d), 8e), 9), 10), 12), 14), 15b), 18), 19), 20b) și harta H4 ale Monografiei 
economico-militare a județului Vaslui, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 94/2020. 

 Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre este 
fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile și propunem 
analizarea și supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în prima ședință ordinară a 
Consiliului Județean Vaslui.  

 
 

Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 



ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ 
A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE 
DIRECflA GENERALĂ PROBLEME SPECIALE 

3 2. Nesecret., � Nr. � PSJ/1,{ll,t!tx/
Exemplar nr. _ 

Se transmite prin poştă 

PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI 
,
--

- Domnului Dumitru BUZATU - I (ONSILIUL JUDEŢEAN VASLl

Stimate domnule preşedinte, 

l RE=-'TIJ!:t� IE�IJN: NR 

l'- �.,... _Q!_ ... 10 ------·· ... ·-·- - -

În conformitate cu prevederile art. 35 lit. d) din Legea apărăr;; naţionale a 

României nr. 45/ 1994, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 47 lit. f) din 
Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru 

apărare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale au obligaţia de a furniza date şi informaţii pentru 
întocmirea monografiei economico-militare. 

În acest sens, în baza art. 2 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 117412011 

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind Întocmirea şi actualizarea monografiei 

economico - militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, Consiliul Judeţean, 
cu sprijinul Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale din cadrul Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, întocmeşte şi pune la dispoziţia 
centrului militar judeţean, monografia economico - militară a judeţului. 

În anul 2021, actualizarea monografiei se realizează până la sfârşitul semestrului I 
şi se adoptă prin hotărâre a consiliului judeţean. Potrivit art. 2 alin (2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 1174/2011, asigurarea fondurilor necesare pentru întocmirea monografiei 
se realizează de către Consiliul Judeţean, care le include în bugetul propriu, la 
propunerea Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale. 

Precizăm că această solicitare vine în susţinerea efortului de apărare, pentru 
realizarea obiectivelor comune, eficientizarea activităţilor în teritoriu şi pentru 
realizarea prioritară a sarcinilor ce revin pe linia pregătirii teritoriului pentru apărare. 

Asigurându-vă de sprijinul nostru în domeniile comune de competenţă, vă rog să 
primiţi, domnule preşedinte, garanţia înaltei mele consideraţii. 

Cu deosebit respect, 

Sir. \·1endeler, "'· 21 15. �ecto1 I ll11cureşti 
rct: Oll.315 .87.85: rax: 021.31!.46.79 
•,,, ,, .,11",,1,:�!.'.'.:.!' n•. t·mail· i!J!t.,Jh :.1•11i1sr'.�.!' \le,;ecre1 
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SECRET ARI ATUL GENERAL AL GUVERNULUI 
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE 
DIRECŢIA GENERALĂ PROBLEME SPECIALE 

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Vaslui 
Nesecret 

Nr. 461 VS din 31.05.2021 

Exemplar nr. 1 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

SUBIECT: Monografia Economico-mWtară a judeţului Vaslui, ediţia 2021 

REFERINŢE ACTE NORMATIVE: 

- art.35, lit.d), din Legea nr.45/1994 privind apărarea naţională a României, cu
modificările şi completările ulterioare; 

- art.47, lit.f) din Legea nr.477 /2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a
teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.173, alin. (1 ), lit. f) din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3, lit. B), pct.18 şi ale art. 3, lit. C), pct.16 din Hotărârea Guvernului
nr.1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1174 din 25 noiembrie 2011 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a 
judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti. 

APROBĂRI: 

- să fiţi de acord cu conţinutul documentului;
- să supuneţi spre aprobare documentul în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean

Vaslui din luna iunie. 

ARGUMENTE: 

Monografia Economico-militară a judeţului Vaslui, ediţia i021 (denumită în 
continuare Monografia) este un document, constituit din mai multe anexe şi hărţi 
specifice, care conţine date/informaţil - despre: geografia, infrastructura, resursele 
sodale, economice, energetice, etc. judeţului - necesare susţinerii efortului de apărare, 

asigurării ordinii publice şi securităţii naţionale, prevenirii şi gestionării situaţiilor de 

urgenţă şi de criză, precum şi pentru acordarea Sprijinului Naţiunii Gazdă (HNS) în cadrul 

�cţiunilor cu statele membre NATO şi partenere. 

Monografia este destinată structurilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii 

naţionale, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor legale, a organizării, 

Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Palatul Administrativ, cam.324 

Tel/Fax: 0235 361 435; Email: 1ff2'.L _vş,i_i:(J./.?.•)i.�f.�,.'1.(f:..-_fs?. 
1 din 4 
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Nesecret 

în acord cu prevederile art.1, alin.(3) din Legea 477 /2003 privind pregătirea 
economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi ale art.4 şi art.6 din Legea 132/1997 
privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată în 
Monitorul Oficial nr.261 /2014, modificată şi completată prin Legea nr.410/2004, resursele 
umane şi materiale identificate în monografie, prevăzute a fi utilizate în caz de mobilizare 
sau de război, pot fi folosite şi la instituirea stării de urgenţă sau de asediu, precum şi 
pentru prevenirea, localizarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre, după caz, conform 
legii. 

Pe cale de consecinţă, un astfel de document, prin informaţiile pe care le poate 
oferi, poate deveni un multiplicator de forţă şi are ca principală menire facilitarea luării 
deciziilor şi sprijinirea comandanţilor, pe toate treptele ierarhice, pentru planificarea şi 
conducerea acţiunilor militare cu maximum de eficienţă şi consum minim de resurse, în 
conjuncturile/ împrejurările care impun astfel de decizii, dar şi pentru prevenirea, 
localizarea şi înlăturarea urmărilor/ efectelor unor dezastre/ catastrofe naturale sau 
provocate. 

Astfel, în conformitate cu prevederile legislaţiei enumerate mai sus, Consiliul 
Judeţean Vaslui împreună cu Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Vaslui, pe 
baza informaţiilor solicitate şi primite de la structuri/entităţi cu atribuţii specifice în 
domeniile de interes pentru forţele sistemului naţional de apărare, a întocmit Monografia 

economico-militară a judeţului Vaslui, ediţia 2021. 
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