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

DISPOZIŢIA   nr. 215 
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. 13774/07.09.2022;        

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 marți, 13.09.2022, ora 1300, care se va desfășura la sediul Societății “Centrul de Resurse 
pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA. 

(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, 07.09.2022 

          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. 215/2022 

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 13.09.2022 
 

Nr. 
crt. 

Puncte propuse pe ordinea de zi Inițiatori  Comisii de 
specialitate 

nominalizate în 
vederea avizării * 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza PT) și 
a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții „Construire secții la 
Spitalul nr. 2 Vaslui” 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate pentru „Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 
2014–2020”, a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții și a 
cofinanțării proiectului 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării anexei la Hotărârea  Consiliului  
Județean Vaslui nr. 210/2020 pentru 
aprobarea contractării și garantării unei 
finanțări rambursabile interne în valoare de 
50.000.000 lei în vederea asigurării 
cofinanțării și prefinanțării proiectelor de 
interes județean finanțate din fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2 

4. Proiect de hotărâre privind declararea de 
interes public județean a unui imobil și 
transmiterea acestuia în administrarea Școlii 
Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși  

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 3 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale şi a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiţii "Reabilitare și 
modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – 
Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea 
Pârvești" 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale şi a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiţii "DJ 244M: DN24 - 
(Crasna) - Albești – Idrici – Roșiești (DJ 244A)" 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale şi a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiţii "REABILITARE ȘI 
MODERNIZARE DJ 244C: HUȘI (DN24B) – 
PĂDURENI – LEOȘTI – VĂLENI – URLAȚI - 
DIMITRIE CANTEMIR – DJ 244A (MUȘATA)" 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat și a indicatorilor 
tehnico-economici actualizați ai obiectivului 
de investiții "Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 



Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara 
Tălășmani)", aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel 
Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat și a indicatorilor 
tehnico-economici actualizați ai obiectivului 
de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 
242 G: Vinderei (DJ 242C km 0+000) – 
Brădești", aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel 
Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului  

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, 
km. 2+705" aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel 
Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului  

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

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

Ședința comisiei de specialitate se va desfășura în ziua de luni, 12 septembrie 2022, 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. 
Ședința comisiei de specialitate se va desfășura în ziua de luni, 12 septembrie 2022, ora 1100, 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 luni, 12 septembrie 2022, ora 1300, prin 
mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom. 

 
 

          PREŞEDINTE,   
                             Dumitru Buzatu 
 
 

                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                            Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


