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

DISPOZIŢIA   nr. 99 
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. 6087/15.04.2022;        

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, 21.04.2022, ora 1030, 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, 15.04.2022 

          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. 99/2022 

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 21.04.2022 
 

Nr. 
crt. 

Puncte propuse pe ordinea de zi Inițiatori  Comisii de 
specialitate 

nominalizate în 
vederea  
avizării * 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a 
a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 
2022 

Președinte  
Dumitru 
Buzatu 

1, 2 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial  din venituri 
proprii, pe anul 2022 

Președinte  
Dumitru 
Buzatu 

1, 2 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea 
către 42 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 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 
2023, care constituie venituri la bugetul 
local al județului si la bugetul instituțiilor 
subordonate 

Președinte  
Dumitru 
Buzatu 

1, 2, 3, 4 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
procedurii de evaluare în vederea reînnoirii 
mandatelor membrilor Consiliului de 
administrație al Societății ”Lucrări Drumuri 
și Poduri” S.A. Vaslui 

Președinte  
Dumitru 
Buzatu 

1, 2 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind cumpărarea de 
bunuri imobile  de către Județul Vaslui 

Președinte  
Dumitru 
Buzatu 

1, 2, 3 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și 
completarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2018 
privind aprobarea încheierii Contractului de 
delegare pentru „Serviciile pregătitoare 
aferente întreținerii și reparării drumurilor 
publice de interes județean, precum și 
serviciilor privind întreținerea curentă, 
periodică și reparații curente la drumurile 
publice de interes județean”, cu modificările 
și completările ulterioare 

Președinte  
Dumitru 
Buzatu 

1, 2, 3 

8. Proiect de hotărâre privind transferul 
cheltuielilor înregistrate la obiectivele de 
investiții realizate în cadrul proiectului 
„Sistem integrat de management al 
deșeurilor solide în județul Vaslui” către 3 
unități administrativ-teritoriale din județul 
Vaslui 

Președinte  
Dumitru 
Buzatu 

1, 2, 3 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiții „Construire secții la 

Președinte  
Dumitru 
Buzatu 

1, 2, 3 



Spitalul nr. 2 Vaslui” 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (faza SF) 
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții „Construire secții la 
Spitalul nr. 2 Vaslui”  

Președinte  
Dumitru 
Buzatu 

1, 2, 3 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei 
Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru 
obiectivul de investiții “Stații de reîncărcare 
pentru vehicule electrice la nivelul județului 
Vaslui” 

Președinte  
Dumitru 
Buzatu 

1, 2, 3 

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără 
plată a unor bunuri din domeniul privat al 
Județului Vaslui  către Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Vaslui și 
cele 83 de școli selectate prin proiectul 
„Scoala te face OM!” 

Președinte  
Dumitru 
Buzatu 

1, 3 

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără 
plată a unor bunuri din domeniul privat al 
Județului Vaslui  către cei 15 parteneri din 
cadrul proiectului „Implementarea unei 
soluții de e-guvernare la nivelul  județului 
Vaslui pentru eficientizarea serviciilor 
publice în sprijinul cetățenilor și mediului de 
afaceri” 

Președinte  
Dumitru 
Buzatu 

1, 3 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
finanțării proiectului “Modernizarea și 
reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, 
Construcția anexei noi a sălii de haltere” din 
Raionul Nisporeni, Republica Moldova  

Președinte  
Dumitru 
Buzatu 

1, 2, 3, 4 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului "Digitalizarea activității 
Consiliului Județean Vaslui - soluție pentru 
creșterea eficienței” cod SIPOCA 
1223/MySMIS 2014 + 153593 și a cheltuielilor 
legate de proiect 

Președinte  
Dumitru 
Buzatu 

1, 2 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
structurii organizatorice și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Muzeului 
“Vasile Pârvan” Bârlad 

Președinte  
Dumitru 
Buzatu 

1, 4 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea 
poziției nr. 168 din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 
privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții al personalului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, cu modificările ulterioare 

Președinte  
Dumitru 
Buzatu 

1 

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

Ședința comisiei de specialitate se va desfășura în ziua de miercuri, 20 aprilie 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, 20 aprilie 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, 20 aprilie 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, 20 aprilie 2022, ora 1600, prin 
mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom. 

 
 

          PREŞEDINTE,   
                             Dumitru Buzatu  
 
 
 
 

                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                            Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


