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

 din data de 22.03.2022,  ora 1400 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 22.03.2022, ora 1400. 

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 14 proiecte 
de hotărâri, iar în urma dezbaterilor au fost adoptate 14 hotărâri cu privire la:  

- alegerea domnului consilier județean Marian Dan-Mihai în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui - conform Procesului-verbal cu rezultatul 
votului secret, încheiat în data de 22.03.2022: 18 voturi “pentru”, 8 voturi 
“împotrivă” și 6 voturi nule; 

Nu a participat la vot domnul consilier județean Braniște Sorin. 
- aprobarea Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 

orizontul de timp 2021-2027 - adoptat cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 1 
“abținere” (Prisacaru Dan-Eduard); 

- rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2022 - adoptat cu 
majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu); 

- acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui - 
adoptat cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Chirica Lucian-
Corneliu); 

- retragerea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui asupra unui imobil aparținând domeniului public al 
Județului Vaslui - adoptat în unanimitate cu 32 de voturi; 

- aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a 
activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2022 - adoptat în unanimitate 
cu 32 de voturi; 

- aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte 
depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor 
non-profit de interes local pentru anul 2022, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru 
domeniile cultură, culte, social, sport și activități de tineret - adoptat în unanimitate cu 
32 de voturi; 

- aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2022 - adoptat în unanimitate cu 32 
de voturi; 

- aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare și completare a 
Acordului de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Hîncești din Republica 
Moldova, semnat la Vaslui, la data de 16 august 2004 - adoptat în unanimitate cu 32 de 
voturi; 

- aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare  între U.A.T. – Județul 
Vaslui și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în 
cadrul proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI” - adoptat în unanimitate cu 32 de 
voturi; 

- aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare  între U.A.T. – Județul Vaslui 
și Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul 
proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI” - adoptat în unanimitate cu 32 de voturi; 



- modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui - adoptat în unanimitate cu 32 de voturi; 

- modificarea poziției nr. 115 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; 

- valorificarea prin licitație publică în plic închis a 12,89 mc masă lemnoasă 
pe picior, existentă pe amplasamentul obiectivului de investiții „EXTINDERE UNITATE DE 
PRIMIRI URGENȚE” - adoptat în unanimitate cu 32 de voturi. 
 

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

- Informarea cu privire la proiectul Sistem Integrat de Management al 
Deșeurilor Solide în Județul Vaslui; 

- Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a 
hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2021; 

- Raportul de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2021; 
- Raportul de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru 

perioada 01.01.2021-31.12.2021, și 
- Informarea nr.12/1/07.02.2022 privind Decizia de prelungire a termenului 

pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.12/25.06.2021. 
 
Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând prefectul și subprefecții 

județului Vaslui, primarii municipiilor Vaslui, Bârlad, Huși și ai orașelor Murgeni și 
Negrești, 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, 
                                                                                           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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