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HOTĂRÂREA nr. 94/2020 
privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 2020 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 9244/19.06.2020 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Vaslui; 
- adresele Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vaslui                              

nr. 221VS/18.05.2020 și nr. 231VS/28.05.2020; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Vaslui nr. 9293/22.06.2020; 
- avizul Comisiei juridică şi disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor 

locale;  
în conformitate cu prevederile: 
- art. 35 lit. d) din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a 

teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 4-6 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-

militare a județului, respectiv a municipiului București, aprobate prin H.G. nr. 1174/2011; 
- art. 31-33 ale Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art. 33 din anexa nr. 1 – Standard național - la H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea 

Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România; 
 - art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 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 Monografia economico-militară a județului Vaslui, ediția 2020, 

document încadrat în clasa de secretizare ”secret de serviciu”, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - (1) Câte un exemplar din Monografia prevăzută la art. 1, constituită din 
anexele și hărțile detașabile menționate la art.2 din Instrucțiunile aprobate prin H.G.              
nr. 1174/2011, sub formă de document unitar, pe suport de hârtie și disc optic, se comunică: 

a) Centrului Militar al județului Vaslui; 
b) Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vaslui; 
c) funcționarului de securitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Vaslui. 
(2) Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine domnului Anton Aurel, 

funcționar de securitate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 
Art.3.- Prezentul act administrativ, cu excepția anexei, se comunică Instituției 

Prefectului – Județul Vaslui.                                                                              
Vaslui, 25 iunie 2020 

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


