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

 din data de 07.06.2021,  ora 1100 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă 
extraordinară în data de 07.06.2021, 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 31 consilieri judeţeni în 
funcţie, lipsind nemotivat domnii consilieri județeni Crețescu Valentin și Tiron 
Cristina-Mihaiela.  

Pe ordinea de zi a fost înscris pentru analiză în vederea adoptării proiectul de 
hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat              
nr. 846/28.01.2021 dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est  și UAT Județul 
Vaslui, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea 
de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 
urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial 
turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 
drumuri de legătură”, iar în urma dezbaterilor a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat   nr. 846/28.01.2021 
dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est  și UAT Județul Vaslui, pentru 
realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de 
proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 
urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură”,  în unanimitate cu 32 de voturi. 
 

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând prefectul județului Vaslui și 
directorul Direcției Dezvoltare și Cooperare care a elaborat proiectul de hotărâre. 

 
 

        P R E Ş E D I N T E, 
                              Dumitru Buzatu              
                                                 
 
             
                                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
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