
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIA   nr.77 
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.4208/15.03.2023;        

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, 21.03.2023, 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, 15.03.2023 

       PREŞEDINTE,   
                         Dumitru Buzatu 

 
 
                                                                                    Contrasemnează pentru legalitate: 

                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                             Diana-Elena Ursulescu  

                                                                                
                                                                            

 
 
 
 
 
 



                                              Anexa 
                                                                        la Dispoziția nr.77/2023 

 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 21.03.2023 

 
Nr. 
crt. 

Puncte propuse pe ordinea de zi Inițiatori  Comisii de 
specialitate 

nominalizate în 
vederea avizării * 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și 
a statului de funcții al personalului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului 
„Dotare cu echipamente medicale adecvate pentru 
îmbunătățirea programului de screening în cadrul 
Spitalului de Urgență Vaslui”, a cheltuielilor legate 
de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat 
pentru realizarea proiectului 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3, 4 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 
la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2021 
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. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului 
cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru 
fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului 
Vaslui, pentru anul 2023  

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de 
acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 
2023 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 4 

6. Proiect de hotărâre pentru înființarea Comitetului 
pentru accelerarea procesului de 
dezinstituţionalizare şi de prevenire a 
instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilități  
la nivelul județului Vaslui și pentru aprobarea 
regulamentului de organizare și funcționare a 
acestuia 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a unei 
părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului 
Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 
2023 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului 
Constitutiv al Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri” 
S.A. Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2 

9. Proiect de hotărâre privind exploatarea și distribuirea 
gratuită a 553,86 mc masă lemnoasă din vegetația 
din afara fondului forestier național aflată pe 
aliniamentul drumurilor județene 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 3 

10. Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de 
administrare al Consiliului Județean Vaslui asupra 
imobilului având Cartea Funciară nr.77680 UAT Huși 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 3 



11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării 
transferului temporar a dreptului de administrare a 
unui sector din drumul județean DJ 244K către 
Comuna Muntenii de Sus 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 3 

12. Proiect de hotărâre privind transferul cheltuielilor 
înregistrate la obiectivul de investiții „Consolidarea 
amplasamentului afectat de alunecări de teren 
situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși” 
către unitatea administrativ-teritorială Municipiul 
Huși 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului 
Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a 
românilor de pretutindeni, pentru anul 2023 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 4 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții 
din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr.75/2022 privind aprobarea structurii 
organizatorice și a statului de funcții al personalului 
din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu 
modificările ulterioare 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții 
din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr.91/2021 privind aprobarea modificării 
organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad, cu 
modificările ulterioare 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

16. Raport cu privire la contractele de finanţare 
nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2022 
în cadrul “Programului județean pentru finanţarea 
nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes 
local pentru anul 2022”, conform prevederilor Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi non-profit de interes general, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- - 

17. Raport de follow-up nr.16929 din 21.02.2023 privind 
implementarea măsurilor dispuse prin Decizia 
Camerei de Conturi Vaslui nr.12 din 25.06.2021 

- - 

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

Ședința comisiei de specialitate se va desfășura în ziua de marți, 21 martie 2023, ora 1300, în sala 
de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui. 
 

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, 20 martie 2023, ora 1300, în sala de 
şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui. 

 
 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 marți, 21 martie 2023, ora 1300, în sala 
de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui. 
 

   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 marți, 21 martie 2023, ora 1400, în sala 
de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui. 

 
       PREŞEDINTE,   

                         Dumitru Buzatu 
                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                         Diana-Elena Ursulescu  


