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

DISPOZIŢIA   nr. 49 
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. 3083/25.02.2022;        

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 joi, 03.03.2022, ora 1500, 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, 25.02.2022 

          PREŞEDINTE,   
                            Dumitru Buzatu  
 
                                                                                    Contrasemnează pentru legalitate: 

                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                               Diana-Elena Ursulescu  

 
 
 
 
 



                                          Anexa 
                                                                        la Dispoziția nr. 49/2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 03.03.2022 

 
Nr. 
crt. 

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

avizării * 
1. Proiect de hotărâre privind punerea în 

executare a dispozitivului Deciziei civile 
nr. 111/2022, pronunțată de Curtea de 
Apel Iași în dosarul civil                                 
nr. 905/89/2021 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea 
domnului/doamnei consilier județean 
   în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului Județean 
Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea 
domnului/doamnei consilier județean 
   în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului Județean 
Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1 

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea 
pe unităţi administrativ-teritoriale ale 
Judeţului Vaslui a unei părți din fondul 
aflat la dispoziția Consiliului Județean 
Vaslui din impozitul pe venit, pentru 
anul 2022 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
contului de execuţie al bugetului local 
al Judeţului Vaslui, al bugetului 
instituţiilor publice și activităţilor 
finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii, al bugetului fondurilor 
externe nerambursabile și al bugetului 
împrumutului intern pe perioada 
01.01.2021 – 31.12.2021 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2 

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

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 4 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea 
unui mandat special reprezentantului 
Județului Vaslui în Adunarea Generală a 
Asociației pentru Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilități Publice  
pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și 
de Canalizare din Municipiile  Vaslui, 
Bârlad, Huși și Orașul Negrești -  județul 
Vaslui (APC VASLUI) 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1 

8. Proiect de hotărâre privind înființarea 
Comisiei pentru Acord Unic în structura 
Direcției de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui  

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 



9. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
depunerii proiectului „Sprijin în 
pregătirea aplicației de finanțare, 
precum și a documentațiilor de 
atribuire pentru proiectul Extindere a 
sistemului integrat de management al 
deșeurilor solide în județul Vaslui” și a 
cheltuielilor legate de proiect 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor 
Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2 

11. Proiect de hotărâre privind 
modificarea componenței Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1 

12. Informare - Planul strategic pentru anul 
2022 privind asigurarea siguranței 
persoanei și a ordinii publice, obiective 
de îndeplinit și indicatori de 
performanță 

Președinte A.T.O.P. 
Prisacaru Dan-Eduard 

- 
 

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

Ședința comisiei de specialitate se va desfășura în ziua de miercuri, 2 martie 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 miercuri, 2 martie 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 miercuri, 2 martie 2022, 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 miercuri, 2 martie 2022, ora 1600, prin 
mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom. 

 
 
 

          PREŞEDINTE,   
                             Dumitru Buzatu  
 
 
 

                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                            Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 
 
 
 


