
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
Nr. 7512 din 25.05.2021 
 

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

 din data de 25.05.2021,  ora 1100 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 25.05.2021, ora 1100, prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, 
prin utilizarea aplicației Zoom. 

Şedinţa a fost condusă de domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului 
Judeţean Vaslui, iar la lucrările acesteia au fost prezenţi 33 consilieri judeţeni în 
funcţie.  

Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 11 proiecte 
de hotărâri, iar  în urma dezbaterilor au fost adoptate 10 hotărâri cu privire la:  

- constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 
județean al domnului Popa Vasile - adoptat în unanimitate cu 33 de voturi; 

- modificarea punctului 2 al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Vaslui, cu modificările și completările ulterioare - adoptat în unanimitate cu 33 de 
voturi; 

- modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui - adoptat cu majoritate de voturi: 32 
voturi “pentru” și 1 “abținere” (Chirica Lucian-Corneliu); 

- trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al acestuia 
a unor imobile în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, precum și scoaterea 
din funcțiune, casarea și demolarea unor bunuri imobile aflate  în domeniul privat al 
județului Vaslui - adoptat cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 2 “abțineri” 
(Iacob Liviu și Rotariu Bogdan); 

- acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui - 
adoptat cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 3 “abțineri” (Chirica Lucian-
Corneliu, Crețescu Valentin și Iacob Liviu); 

- aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte 
depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor 
non-profit de interes local pentru anul 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru 
domeniile cultură, culte, social și sport - adoptat în unanimitate cu 34 de voturi; 

- aprobarea proiectului  „Centrul Europe Direct Vaslui” 2021-2025 - adoptat în 
unanimitate cu 33 de voturi; 

- modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările 
ulterioare - adoptat cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob 
Liviu); 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui - adoptat cu majoritate de voturi: 31 voturi 
“pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu); 

- pentru modificarea poziției nr. 39 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 219/2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui - adoptat 
cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu). 

 
 



Totodată, proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de 
către UAT Județul Vaslui, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat. 
 

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui a mai fost prezentat și 
Referatul constatator nr. 5809/20.04.2021 privind încetarea de drept a mandatului de 
consilier județean al domnului Popa Vasile. 
 

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii şi şefii 
compartimentelor de specialitate ai consiliului judeţean care au elaborat proiectele de 
hotărâri. 

 
 
 

        P R E Ş E D I N T E, 
                              Dumitru Buzatu              
                                                  
 
 
 
             
                                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
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                      Responsabil cu transparenţa decizională în administraţia publică, 
              Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni 

 Șef birou – Marilena - Eugenia Andronic 
   


	Dumitru Buzatu
	Diana-Elena Ursulescu

