
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
Nr. 3518/09.03.2021  
 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE nr._____ 

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 

   H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
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 fa ce parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.II.– Aducerea la îndeplinirea 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, ___.03.2021 
         PREŞEDINTE, 
                Dumitru Buzatu                            

         Avizat pentru legalitate: 
                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI  
                                                                        Diana-Elena Ursulescu 

 
          DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Pentru adoptarea prezentului proiect          Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial     
      de hotărâre este necesar                       şi îmi asum responsabilitatea asupra legalități  
      votul majorității simple.                                        Director executiv, 
                                                                                   Mihaela Dragomir 



 
 
 

                        Anexa 
   la Hotărârea nr. _____/2021 

 
 
 
 

Nr. 
crt 

Denumirea societății Nr. de 
autoturisme 

1. Societatea ”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui 6 
 - sediu 4 
 - secția Bârlad  2 

2. Societatea ”Centrul de Resurse pentru Afaceri 
Vaslui” – CRAV S.A. 

1 

3. Societatea ”Aquavas” S.A. Vaslui 15 
 - sediu central 3 
 - sucursala Vaslui 3 
 - sucursala Bârlad 5 
 - sucursala Huși 2 
 - agenția Negrești 1 
 - agenția Murgeni 1 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE  
Nr. 3518/09.03.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre 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 
 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  

 
Prezentul proiect de hotărâre este inițiat în vederea conformării cu prevederile 

Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare, în baza cărora: 

-  ordonanţa se aplică şi întreprinderilor publice, astfel cum sunt ele definite la art. 2 
pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- numărul de autoturisme pentru activităţile specifice desfăşurate de 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, instituţiile publice din subordinea 
acestora şi întreprinderile publice înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale sau la 
care acestea deţin acţiuni/participaţii majoritare, după caz, se aprobă prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative - art. 5 alin . (3^1) din O.G. nr.80/2001. 

Societățile înființate de către U.A.T. Județul Vaslui sau la care aceasta deține 
acțiuni/participații majoritare sunt: 
 

Denumirea societății Capital social deținut de CJVs % 
Societatea ”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui 100 
Societatea ”Centrul de Resurse pentru Afaceri 
Vaslui” – CRAV S.A. 

70 

Societatea ”Aquavas” S.A. Vaslui 52,46 

  
Amintim faptul că, pentru conformarea cu cerințele legislative în vigoare, Consiliul 

Județean Vaslui a adoptat Hotărârea 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. 

 Prin adresa nr. 577/18.02.2021, Societatea ”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui 
solicită suplimentarea cu un autoturism a numărului de autoturisme stabilit pentru secția 
Bârlad, întrucât personalul din cadrul conducerii acestei secții folosește autoturismul 
personal pentru activități ce deservesc interesele societății. Acest autoturism va avea o 
capacitate cilindrică de maxim 1600 cmc, iar prețul acestuia nu va depăși contravaloarea, 
în lei, a 18.000 Euro, inclusiv TVA.  

 Prin acest proiect de hotărâre propune modificarea anexei la hotărârea mai sus 
menționată, care va avea următorul conținut: 

 
 
 
 



Nr. 
crt 

Denumirea societății Nr. de 
autoturisme 

1. Societatea ”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui 6 
 - sediu 4 
 - secția Bârlad 2 

2. Societatea ”Centrul de Resurse pentru Afaceri 
Vaslui” – CRAV S.A. 

1 

3. Societatea ”Aquavas” S.A. Vaslui 15 
 - sediu central 3 
 - sucursala Vaslui 3 
 - sucursala Bârlad 5 
 - sucursala Huși 2 
 - agenția Negrești 1 
 - agenția Murgeni 1 

 
II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 

 
     III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 
 
     IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 196/2019. 
 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu 
este cazul. 

 
VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 

cauză: nu este cazul. 
 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate: După adoptarea hotărârii în cauză, aceasta 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, 
Societății ”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire și 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

 Totodată, această hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin postare pe pagina 
de internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu și prin publicarea în 
Monitorul Oficial Local. 

 
VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:  Ținând cont de argumentele prezentate 

mai sus, apreciez ca necesară şi oportună inițierea proiectului de hotărâre pentru 
modificarea anexei la Hotărârea 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, sens în care a fost 
elaborat proiectul de hotărâre ataşat prezentului referat de aprobare, cu sprijinul  
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Pe aceste considerente, propun analiza proiectului de hotărâre în cauză, în vederea 
supunerii lui spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Economică 
Nr. 3519/09.03.2021 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre 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 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu cele ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  Direcția 
Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 
la Hotărârea 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, în raport cu atribuțiile și 
competențele specifice acestui compartiment, și a constatat următoarele:   

a)Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/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; 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazul.  
Societățile înființate de către U.A.T. Județul Vaslui sau la care aceasta detine 

actiuni/participații majoritare efectuează cheltuieli de natura celor care fac obiectul 
Ordonanţei nr. 80/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în 
bugetele aprobate anual cu această destinaţie. 

c)Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre: Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun 
în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv Ordonanța 
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.    

Ținând seama de cele precizate mai sus, propunem analiza şi supunerea spre 
dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre. 

 
 

Director executiv, 
 

Mircea Țuțuianu 
 




