
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

                             H O T Ă R Â R E A  nr. 65/2020 
pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Vaslui  

nr. 40/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în 
Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară  

a județului Vaslui (A.D.I.V.) 
 

 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui                              

nr. 5033/02.04.2020 ; 
 -  referatul  Direcției Tehnice - S.M.S.C.U.P. UI/MP nr. 5013/02.04.2020; 
- raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului județean nr.   5048/03.04.2020; 
- avizul Comisiei juridică și disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor 

locale; 
-  Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 40/2020 privind acordarea unui mandat 

special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare 
Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.) ;           

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 Judeţean Vaslui 
                 
           H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 40/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 
Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui 
(A.D.I.V.), în sensul că, la art. 1 alin. (1) lit. a), în loc de “Tariful de depozitare pentru 
deșeurile generate de populație = 04,96 lei/tonă” se va citi:“Tariful de depozitare pentru 
deșeurile generate de  populație = 104,96 lei/tonă”. 

Art.2. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 40/2020 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a 
Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.) rămân neschimbate. 

Art.3. – Prezentul act administrativ va fi comunicat, în copie, Instituţiei Prefectului 
– Judeţul Vaslui, operatorului SC ROMPREST ENERGY SRL BUCUREȘTI, președintelui Consiliului 
Județean Vaslui, precum şi Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Vaslui. 

 
Vaslui, 13 aprilie 2020 

       PREȘEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu 
 
 

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

  
 


