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

 din data de 04.04.2022,  ora 1100 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 04.04.2022, ora 1100. 

Şedinţa a fost condusă de domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului 
Judeţean Vaslui, iar la lucrările acesteia au fost prezenţi 30 consilieri judeţeni în funcţie 
și președinte, lipsind domnii consilieri județeni Căciulă Mădălin-Claudiu, Crețescu 
Valentin, Filip Liviu și Iordache Viorel-Cornel. 

Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 3 proiecte 
de hotărâri, iar în urma dezbaterilor au fost adoptate 3 hotărâri cu privire la:  

- modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui                
nr. 40/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din 
cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui - adoptat în unanimitate cu 
30 de voturi; 

- modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 5/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările 
ulterioare - adoptat în unanimitate cu 30 de voturi; 

- darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului “Palat 
administrativ” către Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui - adoptat în unanimitate 
cu 30 de voturi. 
 

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând prefectul și subprefecții 
județului Vaslui, foști președinți și vicepreședinți ai Consiliului Județean Vaslui, foști 
consilieri județeni, șefii instituțiilor subordonate, directorii şi şefii compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean care au elaborat proiectele de 
hotărâri, precum și reprezentanţi ai mass-media. 

 
 
 

        P R E Ş E D I N T E, 
                               Dumitru Buzatu                                                         
   
 
 
                                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
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