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M I N U T A 
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vaslui 

 din data de 16.04.2021,  ora 1300 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 16.04.2021, ora 1300. 

Şedinţa a fost condusă de domnul Dumitru Buzatu, preşedintele 
Consiliului Judeţean Vaslui, iar la lucrările acesteia au fost prezenţi 33 consilieri 
judeţeni în funcţie, lipsind doamna consilier județean Miron-Feraru Roxana-
Mădălina. 

În cadrul ședinței consiliului județean a avut avut loc depunerea 
jurământului de către domnul Ștefan Gheorghe, consilier județean supleant al 
cărui mandat a fost validat de Tribunalul Vaslui prin Încheierea pronunțată în 
dosarul nr. 596/89/2021 din 30 martie 2021. 

Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 21 
proiecte de hotărâri, iar în urma dezbaterilor au fost adoptate 18 hotărâri cu 
privire la:  

- completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare - adoptat în unanimitate cu 34 de voturi; 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul 
de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Vaslui - conform Procesului-verbal cu rezultatul votului secret, 
încheiat în data de 16.04.2021; 

- aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţie "Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - 
Limită județ Galați (Gara Tălășmani)" - adoptat în unanimitate cu 34 de voturi; 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din 
cadrul Centrului de Asistență Medico–Socială Codăești - adoptat în unanimitate cu 
34 de voturi; 

- modificarea poziției nr. 44 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 148/2020 privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare - adoptat cu majoritate de voturi: 18 
voturi “pentru”, 12 voturi “împotrivă” (Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu 
Mihai, Bularda Carmen, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-
Iulian, Popa Vasile, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe și Huzum 
Gicu) și 4 “abțineri” (Afteni Mitică, Bîicu Mihaela-Vica, Teslariu Iuliana și Chirica 
Lucian-Corneliu); 

- modificarea a șapte poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare - adoptat în unanimitate cu 33 de voturi; 



- aprobarea proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces 
together” (“Pe urmele lui Ștefan cel Mare”), a cheltuielilor și a încheierii unui 
acord de parteneriat pentru realizarea proiectului - adoptat în unanimitate cu 34 
de voturi; 

- aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în 
cadrul proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together” (“Pe urmele lui 
Ștefan cel Mare”) și a cheltuielilor legate de proiect - adoptat în unanimitate cu 
34 de voturi; 

- aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui - adoptat în 
unanimitate cu 34 de voturi; 

- aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care 
constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor 
subordonate - adoptat în unanimitate cu 34 de voturi; 

- repartizarea sumei rămase neutilizată din excedentul bugetului local 
al Județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 - adoptat în 
unanimitate cu 34 de voturi; 

- aprobarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2021 și a 
estimărilor pentru anii 2022-2024 - adoptat cu majoritate de voturi: 22 voturi 
“pentru” și 12 “abțineri” (Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda 
Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, 
Pălăduță Louis-Iulian, Popa Vasile, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe și Veziteu 
Gheorghe); 

- aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 
2022-2024 - adoptat cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere” 
(Iacob Liviu); 

- aprobarea bugetului creditului intern pentru anul 2021 și a estimărilor 
pentru anii 2022-2024 - adoptat cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 
vot “împotrivă” (Arcăleanu Marius-Marian); 

- aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 - 
adoptat în unanimitate cu 33 de voturi; 

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări 
Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022 – 2023 - 
adoptat cu majoritate de voturi: 19 voturi “pentru”, 9 voturi “împotrivă” 
(Bularda Carmen, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, 
Popa Vasile, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe și Veziteu Gheorghe) și 5 
“abțineri” (Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Afteni Mitică, Bîicu 
Mihaela-Vica și Teslariu Iuliana); 

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de 
Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 
2022 – 2023 - adoptat cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 3 “abțineri” 
(Afteni Mitică, Bîicu Mihaela-Vica și Teslariu Iuliana); 

- aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a 
activităților nonprofit de interes public local pentru anul 2021 - adoptat cu 
majoritate de voturi: 22 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (Rotariu Bogdan) și 
10 “abțineri” (Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, 
Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Popa Vasile, 
Ștefan Gheorghe și Veziteu Gheorghe). 



 
Totodată, proiectele de hotărâri privind: 
- completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 

199/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în 
consiliul de administrație al Muzeului ,,Vasile Pârvan” Bârlad; 

- desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat din partea 
Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate, și   

- aprobarea cumpărării unui imobil de către UAT Județul Vaslui, 
nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptate. 

 
Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând prefectul județului 

Vaslui, directorii şi şefii compartimentelor de specialitate ai consiliului judeţean 
care au elaborat proiectele de hotărâri, șefii instituțiilor subordonate, precum și 
reprezentanţi ai mass-media. 
 
 
 

        P R E Ş E D I N T E, 
                              Dumitru Buzatu              
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