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

 din data de 21.01.2022,  ora 1100 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 21.01.2022, 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 8 proiecte 
de hotărâri, iar  în urma dezbaterilor au fost adoptate 8 hotărâri cu privire la:  

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2022 și estimările 
sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2023-2025 - adoptat cu 
majoritate de voturi: 20 voturi “pentru”, 5 voturi “împotrivă” (Crețescu Valentin, 
Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian și Veziteu Gheorghe) și 6 “abțineri” (Afteni 
Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Chirica Lucian-Corneliu, Gheorghe 
Ștefan și Rotariu Bogdan); 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Bîicu Mihaela-Vica, Bularda Carmen și 
Teslariu Iuliana. 

- modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 164/2021 
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I 
al anului școlar 2021-2022 - adoptat în unanimitate cu 30 de voturi; 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu 
Mihai, Bîicu Mihaela-Vica și Bularda Carmen. 

- aprobarea documentației tehnico - economice (faza S.F.) și a indicatorilor 
tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție „Amenajare  parc Centrul de  
Asistență Medico-Socială Codăești, sat Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui" - 
adoptat cu majoritate de voturi: 29 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (Chirica 
Lucian-Corneliu și Crețescu Valentin) și 1 “abținere” (Iacob Liviu); 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Lupu Costică și Prisacaru Dan-Eduard. 
- aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din Județul 

Vaslui pentru anul școlar 2022-2023 - adoptat în unanimitate cu 32 de voturi; 
Nu au votat domnii consilieri județeni: Crețescu Valentin și Rotariu Bogdan. 
- aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Vaslui - adoptat cu majoritate de voturi: 30 voturi 
“pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu); 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian 
și Crețescu Valentin. 

- modificarea poziției nr. 116 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții 
al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu 
modificările și completările ulterioare - adoptat în unanimitate cu 32 de voturi. 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Arcăleanu Marius-Marian și Crețescu 
Valentin. 

- aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Vaslui și 
Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad pentru realizarea proiectului <<Elaborarea 



documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea 
monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, 
județul Vaslui”>>. - adoptat în unanimitate cu 30 de voturi. 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-
Marian, Braniște Sorin și Crețescu Valentin. 

- aprobarea proiectului <<Elaborarea documentației tehnico-economice 
pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, 
localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”>> și a cheltuielilor legate 
de proiect - adoptat în unanimitate cu 32 de voturi; 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Arcăleanu Marius-Marian și Crețescu 
Valentin. 
 

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând prefectul județului Vaslui, 
directorii şi şefii compartimentelor de specialitate ai consiliului judeţean care au 
elaborat proiectele de hotărâri, precum și șefii instituțiilor subordonate. 

 
 

 
 

         P R E Ş E D I N T E, 
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