
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
P R E Ş E D I N T E 
 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 186 
pentru modificarea și completarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui  

nr. 183/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară 
 

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție pentru 
modificarea și completarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
183/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, propus de 
Direcția Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, nr. 11475/10.08.2021;        

în conformitate cu prevederile: 
- art. 178 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.183/2021 privind 

convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință ordinară; 
 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.I. – (1) Alineatul 1 al art. 1 din  Dispoziția președintelui Consiliului Județean 
Vaslui       nr. 183/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, 
se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară pentru ziua de 
luni, 16.08.2021, ora 1100, ședință ce se va desfășura prin mijloace electronice, în sistem 
videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom.” 

(2) Anexa la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 183/2021 
privind convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință ordinară se modifică, se 
completează și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.II. – Celelelate prevederi ale Dispoziției președintelui Consiliului Județean 
Vaslui nr. 183/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară 
rămân neschimbate. 

Art.III. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație 
Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va asigura comunicarea 
prevederilor prezentei dispoziții Instituției Prefectului – Județul Vaslui, compartimentelor 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, consilierilor județeni și 
publicarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu.          

 
Dată astăzi, 10.08.2021 

          PREŞEDINTE,   
                             Dumitru Buzatu  
 
 
 
                                                                                    Contrasemnează pentru legalitate: 

                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                               Diana-Elena Ursulescu  

 

http://www.cjvs.eu/


 
                                            Anexa 

                                                                        la Dispoziția nr. 186/2021 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 16.08.2021 

 
Nr. 
crt. 

Puncte propuse pe ordinea de zi Inițiatori  Comisii de specialitate 
nominalizate în vederea  

avizării * 
1. Proiect de hotărâre privind 

repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale ale Judeţului Vaslui a 
fondului aflat la dispoziția Consiliului 
Județean Vaslui din impozitul pe venit, 
pe anul 2021 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2 

2. Proiect de hotărâre privind 
solicitarea trecerii unui imobil din 
domeniul public al statului în 
domeniul public al Județului Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 3 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
cumpărării unui imobil de către U.A.T. 
Județul Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
încheierii unui Act Adițional la 
Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare a județului 
Vaslui nr.16452/19.12.2017 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 3 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
finanțării proiectului “Reconstrucția 
acoperișului blocului nr. 1 al 
Centrului de Sănătate secția MF 
Anenii Noi” 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3, 4  

6. Proiect de hotărâre privind 
modificarea poziției nr. 134 din statul 
de funcții al personalului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

7. Proiect de hotărâre privind 
modificarea temporară a structurii 
organizatorice a Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

8. Informare cu privire la deplasarea 
efectuată în perioada 21-22 iulie 2021 
în Republica Moldova, raionul Soroca  

- - 

 
*  1 – Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale. 

Ședințele comisiei de specialitate se vor desfășura în ziua de luni, 09 august 2021, ora 1500, respectiv 
vineri, 13 august 2021, ora 0900, prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea 
aplicației Zoom. 
 

2 – Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi       
integrare europeană. 
Ședințele comisiei de specialitate se vor desfășura în ziua de luni, 09 august 2021, ora 0900, respectiv 
vineri, 13 august 2021, ora 1000, prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea 
aplicației Zoom. 

 
 3 – Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi          

turism, administrarea domeniului public şi privat  de interes judeţean. 



Ședința comisiei de specialitate se va desfășura în ziua de vineri, 06 august 2021, ora 1300, prin 
mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom. 

 
   4 – Comisia pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi 

sport. 
Ședința comisiei de specialitate se va desfășura în ziua de luni, 09 august 2021, ora 1300, prin 
mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom. 

 
 
 
 

          PREŞEDINTE,   
                            Dumitru Buzatu  
 
 
 
 

                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                            Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


