
  
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
 

  HOTĂRÂREA nr. 141/2020 
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 126/2020 

privind redistribuirea produselor contractate și nedistribuite ca urmare a 
suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vaslui  

 
Având în vedere: 

          - referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui                     
nr. 13519/04.09.2020; 

          - raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 13520/04.09.2020; 

          - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia 
juridică și disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale; Comisia 
pentru protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, culte și sport; 

           - adresa Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui               
nr. 13.169/13.08.2020; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. II din O.U.G. nr. 121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonanța 

Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru 
școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea 
stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de 
învățământ preuniversitar; 

- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

      în temeiul  prevederilor 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. – Pozițiile nr. 4-7 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.126/2020 privind redistribuirea produselor contractate și nedistribuite ca urmare 
a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din Județul Vaslui 
se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 
Nr. crt. Entitatea Cantitatea zilnică 

-buc- 
Cantitatea totală 

-buc- 
4 Banca 78 1.482 
5 Băcani 325 6.175 
6 Băcești 894 16.986 
7 Bălteni 73 1.387 
 

Art.II.- Celelate prevederi ale anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr.126/2020 privind redistribuirea produselor contractate și nedistribuite ca 
urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din Județul 
Vaslui rămân neschimbate. 



Art.III.–Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului -
Județul Vaslui, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire.  

 
Vaslui, 17 septembrie 2020 

 
         PREȘEDINTE, 
                                Dumitru Buzatu 
 
 
 
 
 
                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                             Diana-Elena Ursulescu  
 

 


