
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA nr. 232/2020 
pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.200/2020 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație 

 al Muzeului Județean ,,Ștefan cel Mare” Vaslui 
 

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

18908/27.11.2020; 
- raportul de specialitate nr. 18922/27.11.2020 al Direcției Dezvoltare și Cooperare; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 

disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru protecţia 
socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 27 alin. (1) și (2) din Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 25 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 119/2020 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” 
Vaslui; 

- art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.200/2020 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Muzeului 
Județean ,,Ștefan cel Mare” Vaslui; 

- 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 al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului 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.- Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 200/2020 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al 
Muzeului Județean ,,Ștefan cel Mare” Vaslui, se completează și va avea următorul cuprins:  

”Art.1. – Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în 
consiliul de administrație al Muzeului Județean ,,Ștefan cel Mare” Vaslui, după cum urmează: 

1. Țuțuianu Mircea; 
2. Popa Vasile.” 
Art.II.- Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 

prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Muzeului Județean 
,,Ștefan cel Mare” Vaslui, Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și persoanelor desemnate la art. 1 în 
vederea ducerii la îndeplinire.                                                 
                                                                                                 Vaslui, 10 decembrie 2020
                                                                                              
                PREȘEDINTE,  
                                Dumitru Buzatu  

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 

 


