ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

D I S P O Z I Ţ I A nr. 268/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

Având în vedere:
- referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind convocarea Consiliului
Județean Vaslui în ședință extraordinară, propus de Direcția Administrație Publică din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, nr. 17328/03.11.2020;
în conformitate cu prevederile:
- Hotărârii Guvernului nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 15.10.2020, precum și stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- art.178 alin.(2) și ale art.179 alin.(2) lit.b), coroborate cu cele ale art.182
alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
în temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,
D I S P U N:
Art.1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară pentru ziua
de luni, 09.11.2020, ora 1000, ședință ce se va desfășura prin mijloace electronice, în sistem
videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Analizarea plângerii prealabile nr.188/2020, formulată de grupul consilierilor
județeni din partea P.N.L.
2. Proiect de hotărâre pentru completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului
Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Vaslui;
Inițiator: Dumitru Buzatu, Președintele Consiliului Județean Vaslui
Se avizează de către Comisia juridică şi de disciplină, administrație publică locală
și coordonarea consiliilor locale.
3.Analizarea plângerii prealabile nr.184/2020, formulată de grupul consilierilor
județeni din partea P.N.L.
Art.2. – (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția
consilierilor județeni în format electronic și pot fi studiate, în format letric, în cadrul
ședințelor comisiilor de specialitate ale consiliului județean.
(2) Aducerea la cunoștința publică a materialelor prevăzute la alin.(1) se face
prin afișare pe pagina de internet http://www.cjvs.eu/.
Art.3. – Asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi consilierii
județeni pot formula și depune amendamente.
Art.4. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație
Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va asigura aducerea la
cunoștință publică a prevederilor prezentei dispoziții.
Dată astăzi, 03.11.2020
PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu
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