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

 din data de 10.10.2022,  ora 1030 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă de îndată 
în data de 10.10.2022, ora 1030, prin mijloace electronice, în sistem 
videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom. 

Şedinţa a fost condusă de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean Vaslui, iar la lucrările acesteia au fost prezenţi 29 consilieri 
judeţeni în funcţie, lipsind domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui și domnii consilieri județeni Mădălin-Claudiu Căciulă, Liviu Iacob și 
Bogdan Rotariu. 

Pe ordinea de zi a fost înscris pentru analiză în vederea adoptării proiectul 
de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.169/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții „Construire clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat și 
desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” și a 
contribuției Județului Vaslui la finanțarea investiției, cu modificările ulterioare, iar 
în urma dezbaterilor a fost adoptată hotărârea pentru modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.169/2015 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire clădire 
nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat și desfășurării activității 
administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” și a contribuției Județului 
Vaslui la finanțarea investiției, cu modificările ulterioare, în unanimitate cu 28 de 
voturi. 

Nu a votat domnul consilier județean Ștefan Gheorghe. 
 
Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorul 

compartimentului de specialitate al consiliului judeţean care a elaborat proiectul de 
hotărâre. 
 
 

         P R E Ş E D I N T E, 
                               Dumitru Buzatu                                                       
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