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M I N U T A 
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vaslui 

 din data de 03.03.2022,  ora 1500 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 03.03.2022, ora 1500. 

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 11 proiecte 
de hotărâri, iar în urma dezbaterilor au fost adoptate 10 hotărâri cu privire la:  

- 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 - adoptat în unanimitate cu 33 de voturi; 

Nu a votat doamna consilier județean Bîicu Mihaela-Vica. 
- 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 - adoptat în unanimitate cu 33 de voturi; 

Nu a votat doamna consilier județean Bîicu Mihaela-Vica. 
- stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului 

al II-lea al anului școlar 2021-2022 - adoptat în unanimitate cu 34 de voturi; 
- 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) - adoptat cu majoritate de voturi: 30 voturi 
“pentru”, 1 vot “împotrivă“ (Arcăleanu Marius-Marian) și 3 “abțineri” (Afteni Mitică, Bîicu 
Mihaela-Vica și Teslariu Iuliana); 

- înființarea Comisiei pentru Acord Unic în structura Direcției de Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui - adoptat în unanimitate cu 34 de voturi; 

- 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 - adoptat în unanimitate cu 34 de voturi; 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui - adoptat în unanimitate cu 34 de 
voturi; 

- modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui - 
adoptat în unanimitate cu 34 de voturi; 

- punerea în executare a dispozitivului Deciziei civile nr. 111/2022, 
pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul civil nr. 905/89/2021 - adoptat în 
unanimitate cu 34 de voturi; 

- alegerea domnului consilier județean Trifan Ciprian-Ionuț în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui - conform Procesului-verbal cu rezultatul 
votului secret, încheiat în data de 03.03.2022: 28 voturi  “pentru”,  1 vot “împotrivă” 
și 3 voturi nule. 

Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Cain Dan-Liviu și Braniște 
Sorin. 
 



Totodată, proiectul de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei consilier 
județean    în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, nu 
a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat. 

 
În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui au mai fost prezentate 

și: 
- Informare - Planul strategic pentru anul 2022 privind asigurarea siguranței 

persoanei și a ordinii publice, obiective de îndeplinit și indicatori de performanță, și 
- Informare cu privire la deplasarea efectuată în perioada 21-23 noiembrie 

2021 în Republica Moldova, raionul Nisporeni și raionul Anenii Noi. 
 
Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând prefectul și subprefecții 

județului Vaslui, directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâri, șefii instituțiilor 
subordonate, precum și reprezentanţi ai mass-media. 
 
 

        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 
                                          Șef birou Marilena - Eugenia Andronic 
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