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D I S P O Z I Ţ I A   nr. 251/2020 
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară 

 
 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind convocarea 

Consiliului Județean Vaslui în ședință extraordinară, propus de Direcția Administrație 
Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui,                      
nr. 16464/23.10.2020;        

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 204/2019 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Ordinul Prefectului Județului Vaslui nr.364/22.10.2020 privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Vaslui; 

în conformitate cu prevederile: 
- art.178 alin.(2) și ale art.179 alin.(2) lit.b), coroborate cu cele ale art.182 

alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 în temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, 
 

D I S P U N: 
 

Art.1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară pentru 
ziua de marți, 27.10.2020, ora 1400, ședință ce se va desfășura în sala de ședințe “Ștefan 
cel Mare” a Palatului administrativ al Județului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de 
zi: 

- Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Județean Vaslui.  

 Art.2. – Proiectul de hotărâre menționat la art.1 va fi pus la dispoziția 
consilierilor județeni în format electronic și va fi adus la cunoștință publică prin publicare 
pe site-ul consiliului județean. 

Art.3. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație 
Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va comunica 
prezentul act administrativ consilierilor județeni și va asigura aducerea acestuia la 
cunoștință publică. 

 
Dată astăzi, 23.10.2020 

          PREŞEDINTE,   
                            Dumitru Buzatu  
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