
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA nr. 143/2020   
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui 

 cu orizontul de timp 2021-2027  

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 13589 din 07.09.2020 al președintelui Consiliului

Județean Vaslui; 
- raportul de specialitate nr. 13657 din 08.09.2020 al Direcției Dezvoltare și

Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- raportul etapei de avizare a documentului nr. 13480/04.09.2020;
- raportul de consultare publică a Strategiei de dezvoltare economico-socială a

județului Vaslui  cu orizontul de timp 2021-2027, nr. 13549/07.09.2020 , întocmit de 
către S.C. Avensa Consulting SRL; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 193/2018 privind aprobarea proiectului
„Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”-și a cheltuielilor 
legate de proeict; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de
disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și 
integrare europeană, Comisia pentru protecție socială, protecție copii, învățământ, 
sănătate și familie, cultură, culte și sport, Comisia de dezvoltare urbanistică și 
amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător, administrarea domeniului 
public și privat de interes județean; 
        în conformitate cu: 

-art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată; 

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui   

  H O T Ă R Ă Ş T E: 

          Art.1. – Se aprobă Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu 
orizontul de timp 2021-2027, în forma prevăzută în anexa  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de președintele consiliului 
județean, compartimentele de specialitate ale aparatului de specialitate și instituțiile 
subordonate. 

 Art.3. - Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului -
Județul Vaslui, precum și tuturor direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire, precum și tuturor 
instituțiilor subordonate.

Vaslui, 17 septembrie 2020 

      PREȘEDINTE, 
  Dumitru Buzatu 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

        Diana-Elena Ursulescu 
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