
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
Nr. 8858/06.06.2022 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE nr. 105/2022           
privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui,  

ediția 2022 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 8858/06.06.2022 al președintelui Consiliului Judeţean 

Vaslui; 
         - adresa Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale                         
nr. 626PS/14.02.2022;  
        - Nota de fundamentare nr. 205 VS/30.05.2022 a Structurii Teritoriale pentru 
Probleme Speciale Vaslui, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 8451/30.05.2022; 

- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Vaslui nr. 8891/07.06.2022; 
          - 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; 
- 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; 
- Instrucțiunilor privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare a 

județului, respectiv a municipiului București, aprobate prin H.G. nr. 1174/2011; 
          - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.94/2020 privind aprobarea Monografiei 
economico-militare a judeţului Vaslui, cu modificările  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.1. – (1) Se aprobă actualizarea Monografiei economico - militare a judeţului 

Vaslui, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 94/2020, cu modificările 
ulterioare, document încadrat în clasa de secretizare ”secret de serviciu”, după cum 
urmează: anexele nr. 1a), 1c), 4, 5, 7, 8a), 8c), 8d), și 10 ale Monografiei economico-militare 
a județului Vaslui se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1-9 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, cu modificările ulterioare, 
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. - Secretarul general al județului va comunica, cu excepția anexelor, în 
termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul 
Vaslui și va asigura publicarea acestuia pe pagina de internet  http://www.cjvs.eu - 
secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 

 
                                                                                
                                                                                                       Vaslui,________ 2022  
 
   
                  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. 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 8858/06.06.2022 
 
 

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

a județului Vaslui, ediția 2022 
 
 

        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 întocmirea 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 2022, 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) și 1c); 
- fondul forestier - anexa nr.4;  
- reţelele rutiere - anexa nr.5; 
- rețele rutiere anexa nr. 7; 
- reţelele de comunicaţii - anexele nr.8a), 8c) și 8d);  



- operatorii economici - anexa nr.10.  
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 2022: 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 cu modificările ulterioare. 
       V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:  
       S-au avut în vedere solicitarea înaintată de către Administrația Națională a Rezervelor 
de Stat și Probleme Speciale nr. 626PS/14.02.2022 și nota de fundamentare a Structurii 
Teritoriale pentru Probleme Speciale Vaslui nr. 205 VS/2022, înregistrată la Consiliul 
Județean Vaslui sub nr. 8451/2022. 
       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 – secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 

Totodată, potrivit art.5 alin.(1) din Instrucțiunile privind întocmirea si actualizarea 
monografiei economico-militare a județului, respectiv a municipiului București, aprobate 
prin cu H.G. nr.1174/2011, copie după hotărâre se va pune la dispoziția Centrului Militar 
Județean Vaslui și  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 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 de 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. 8891/07.06.2022                  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei 

economico-militare a județului Vaslui, ediția 2022 
 

 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, ediția 2022 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 și 
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), 1c), 4, 5, 7, 8a), 8c), 
8d), și 10 ale Monografiei economico-militare a județului Vaslui, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 94/2020 cu modificările și completările 
ulterioare. 

 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 












