
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 231/2020 
pentru completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 

193/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Vaslui în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Centrul de Resurse pentru 

Afaceri Vaslui” – CRAV S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acţionar   
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui                   

nr. 18923/27.11.2020; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr. 18936/27.11.2020; 
- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administrație publică şi 

coordonarea consiliilor locale;  
în conformitate cu prevederile:  
- art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 3 pct. 2 lit. a) și art. 64³ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 193/2020 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Judeţean Vaslui în Adunarea Generală a Acţionarilor la 
Societatea „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A. Vaslui, în vederea 
exercitării drepturilor de acţionar; 

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

luând act de rezultatul votului secret evidențiat în cuprinsul procesului-
verbal din data de 10.12.2020; 

în temeiul art. 182 alin. (1) 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.I. – Articolul 1 al al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 193/2020 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Vaslui în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la Societatea „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – 
CRAV S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acţionar, se completează și 
va avea următorul cuprins: 

”Art.1. - Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Județean Vaslui în 
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Centrul de Resurse pentru Afaceri 
Vaslui” – CRAV S.A.Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acţionar, 
următoarele persoane: 

a) domnul Chirica Lucian Corneliu; 
b) domnul  Braniște Sorin.” 
Art.II. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut 

de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, 



Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.Vaslui, 
președintelui consiliului județean, Direcţiei Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, precum și persoanelor nominalizate la 
art. I în vederea aducerii la îndeplinire. 
                                                              
                                                                                             Vaslui, 10 decembrie 2020
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                                 Dumitru Buzatu  
 

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
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