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

DISPOZIŢIA   nr. 240      
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară 

 
 

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind  
convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință ordinară, propus de Direcția Administrație 
Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui,                          
nr. 15443/22.10.2021;        

în conformitate cu prevederile art.178 alin.(1) și ale art.179 alin.(2) lit.a), 
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, 
 

DISPUN: 
 

Art.1. – (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară pentru ziua 
de vineri, 29.10.2021, ora 1400, care se va desfășura în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a 
Palatului administrativ al Judeţului Vaslui. 

(2) Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte 
integrantă din prezenta dispoziție. 

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 proiectelor de hotărâre înscrise 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 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, 22.10.2021 

 

          PREŞEDINTE,   
                            Dumitru Buzatu  
 
 
                                                                                    Contrasemnează pentru legalitate: 

                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                               Diana-Elena Ursulescu  

 
 
 
 
 

http://www.cjvs.eu/
http://www.cjvs.eu/


                                           Anexa 
                                                                        la Dispoziția nr. 240/2021 

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 29.10.2021 
 
 
Nr. 
crt. 

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

avizării * 
1. Proiect de hotărâre pentru completarea      

art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui nr. 146/2021 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Vaslui 
în consiliul de administrație al Școlii 
Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” 
Huși 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui nr. 147/2021 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Vaslui 
în comisiile de concurs/examen și de 
soluționare a contestațiilor pentru 
ocuparea funcției specifice comitetului 
director de director medical din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului asiguraților, delegat din 
partea Consiliului Județean Vaslui în 
Adunarea Reprezentanților a Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în consiliul de administrație al 
Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș 
Negrești 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Vaslui 
în consiliul de administrație al Centrului 
Școlar de Educație Incluzivă ,,Elisabeta 
Polihroniade” Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în Comisia pentru evaluarea și 
asigurarea calității de la nivelul Centrului 
Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta 
Polihroniade” Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în Comisia pentru evaluarea și 
asigurarea calității de la nivelul Centrului 
Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în Comisia pentru evaluarea și 
asigurarea calității de la nivelul Școlii 
Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” 
Huși 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 



9. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în Comisia pentru evaluarea și 
asigurarea calității de la nivelul Centrului 
Școlar de Educație Incluzivă ”Constantin 
Pufan” Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea 
temporară a numărului de paturi din 
structura organizatorică a Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și 
completarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea 
pozițiilor nr. 26 și nr. 150 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui          
nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei 
și a statului de funcţii al personalului din 
cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui, cu modificările 
ulterioare 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea 
componenței Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea 
componenței Comisiei pentru Protecția 
Copilului Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea a 
IV-a a bugetului local al județului Vaslui, 
pe anul 2021  

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2 

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea a 
IV-a a bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial 
din venituri proprii pe anul 2021 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2 

17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui 
sprijin financiar unor unități de cult din 
județul Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 4 

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea 
numărului și a cuantumului burselor școlare 
aferente semestrului I al anului școlar 
2021-2022 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 4 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
solicitării transferului temporar al dreptului 
de administrare a unui sector din drumul 
județean DJ 244D către U.A.T. Comuna 
Bunești-Averești 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 3 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui          
nr. 177/2020 privind aprobarea 
documentației tehnico - economice (faza 
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții 
"REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 242 G: 
VINDEREI (DJ 242C KM 0+000) – BRĂDEȘTI" 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico - economici actualizați 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 



ai obiectivului de investiții "Reabilitare și 
modernizare DJ 242 C: limită județ Galați 
(Gara Docăneasa) – limită județ Galați 
(Gara Tălășmani)" 

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui nr. 265/2016 privind  aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții „Regiunea Nord – 
Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui 
reabilitare și modernizare drum strategic 
județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, 
DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)”, cu modificările 
ulterioare 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui          
nr. 12/2017 privind aprobarea proiectului 
„Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 
4: Vaslui reabilitare și modernizare drum 
strategic județean Bârlad – Laza – Codăești 
(DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)” și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu  
modificările ulterioare 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui nr. 43/2018 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții ”Extindere Unitate de Primiri 
Urgențe”, cu modificările ulterioare 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3, 4 

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui             
nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea 
proiectului „Extindere Unitate de Primiri 
Urgențe și Realizare Heliport” și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu  
modificările ulterioare 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3, 4 

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui           
nr. 177/2018 privind aprobarea proiectului 
„Reabilitare și modernizare drum județean 
DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni 
- Moreni - DJ 245L (Costești)”, Cod SMIS 
126247 și a cheltuielilor legate de proiect, 
cu modificările ulterioare 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui          
nr. 185/2020 privind aprobarea proiectului 
“Dotarea cu echipamente electronice a 
unităților de învățământ special din 
subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 
144685 și  a cheltuielilor  legate de proiect 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 4 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
finanțării proiectului “Modernizarea 
Azilului de bătrâni și invalizi din raionul 
Cimișlia” 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3, 4 

 
 
 



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

Ședința comisiei de specialitate se va desfășura în ziua de joi, 28 octombrie 2021, ora 1400, 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. 
Ședința comisiei de specialitate se va desfășura în ziua de joi, 28 octombrie 2021, ora 0900, 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 joi, 28 octombrie 2021, ora 1100, 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 joi, 28 octombrie 2021, ora 1600, prin 
mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom. 

 
          PREŞEDINTE,   

                            Dumitru Buzatu  
 

                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                            Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


