
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                  
 

H O T Ă R Â R E A nr. 64/2020 
pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la  

Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 55/2020 privind  aprobarea proiectului  
„Murgeni & Banca - comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități” 

și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 5024 din 02.04.2020 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 5026 din 02.04.2020; 
-  adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului nr.688 

din 26.03.2020; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 55/20.03.2020 privind 

aprobarea aprobarea proiectului „Murgeni & Banca - comunități incluzive pentru persoane 
cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect; 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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 Județean Vaslui 
 

                                    H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 55/2020, în sensul că în loc de „Structura 
bugetului proiectului „Murgeni & Banca - comunități incluzive pentru persoane cu 
dizabilități” Cod SMIS 130289” se va citi: „Structura bugetului proiectului „Murgeni & 
Banca- comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități” Cod SMIS 130562”. 

Art.2. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui              
nr. 55/2020  rămân neschimbate. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general 
al județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, 
Direcției Economice și Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui.  

 
Vaslui, 13 aprilie 2020 

 

       PREȘEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu 
 
 

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

 
 

 


