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M I N U T A 
şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Vaslui 

 din data de 03.11.2021,  ora 1100 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă de îndată în 
data de 03.11.2021, ora 1100, prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, 
prin utilizarea aplicației Zoom. 

Şedinţa a fost condusă de domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului 
Judeţean Vaslui, iar la lucrările acesteia au fost prezenţi 34 consilieri judeţeni în funcţie 
și președinte. 

Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 4 proiecte 
de hotărâri, iar  în urma dezbaterilor au fost adoptate 4 hotărâri cu privire la:  

- aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent 
obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 245 L: DN 24 (Costești) – Puntișeni 
– Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești” în vederea depunerii în cadrul Programului 
național de investiții „Anghel Saligny” - adoptat în unanimitate cu 33 de voturi; 

Nu a votat domnul consilier județean Gheorghe Veziteu. 
- aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent 

obiectivului de investiții „DJ 244 M: DN 24 - (Crasna) - Albești - Idrici - Roșiești (DJ 244 A)”  
în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” - adoptat 
în unanimitate cu 33 de voturi; 

Nu a votat domnul consilier județean Gheorghe Ștefan. 
- aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent 

obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 244C: Huși (DN 24 B) – Pădureni – 
Leoști – Văleni – Urlați – Dimitrie Cantemir – DJ 244A (Mușata)” în vederea depunerii în 
cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” - adoptat în unanimitate cu 33 
de voturi; 

Nu a votat domnul consilier județean Gheorghe Ștefan. 
- aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent 

obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 244 K: DN 24 (Muntenii de Sus) – 
Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni – Leoşti – Vineţeşti – Olteneşti – Zgura, L = 19,000 km” în 
vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” - adoptat 
în unanimitate cu 33 de voturi; 

Nu a votat domnul consilier județean Gheorghe Ștefan. 
 

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorul compartimentului 
de specialitate al consiliului judeţean care a elaborat proiectele de hotărâri. 
 
 

         P R E Ş E D I N T E, 
                               Dumitru Buzatu                                                       
             
                                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
                      Responsabil cu transparenţa decizională în administraţia publică, 
              Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni 
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