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

 din data de 24.11.2022,  ora 1500 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 24.11.2022, ora 1500. 

Şedinţa a fost condusă de domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului 
Judeţean Vaslui, iar la lucrările acesteia au fost prezenţi 31 consilieri judeţeni în funcţie 
și președintele, lipsind doamna consilier județean Iuliana Teslariu. 

Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 23 proiecte 
de hotărâri, iar în urma dezbaterilor au fost adoptate 23 hotărâri cu privire la:  

- modificarea a opt poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui  nr.150/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare - adoptat în 
unanimitate cu 32 de voturi; 

- aprobarea proiectului „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” în vederea 
depunerii acestuia în cadrul  Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 12 – 
Sănătate - Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești Publice - apelul de proiecte 
competitiv cu beneficiari preselectați - COD APEL: MS-0212,   precum și a cheltuielilor 
legate de proiect - adoptat în unanimitate cu 32 de voturi; 

- aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-
economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Construire laborator de 
microbiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui” - adoptat în unanimitate cu 
32 de voturi; 

- aprobarea încheierii unui acord de parteneriat, a proiectului “Construire 
laborator de microbiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, precum și a 
cheltuielilor legate de proiect - adoptat în unanimitate cu 32 de voturi; 

- stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii 
prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2023 - 
adoptat în unanimitate cu 31 de voturi; 

- stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea 
persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2021 – octombrie 
2022 - adoptat în unanimitate cu 32 de voturi; 

- aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din 
afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe 
amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui -
adoptat în unanimitate cu 31 de voturi; 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru 
evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” 
Huși - conform Procesului-verbal cu rezultatul votului secret, încheiat în data de 
24.11.2022: 16 voturi “pentru”, 9 voturi “împotrivă” și 5 voturi nule; 

Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Valentin Crețescu și Bogdan-
Vasile Popa. 

- aprobarea nominalizării a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de 
membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în perioada 
01.01.2022 – 31.12.2022 - conform Procesului-verbal cu rezultatul votului secret, încheiat 
în data de 24.11.2022: 18 voturi “pentru”, 6 voturi “împotrivă” și 6 voturi nule; 



Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Valentin Crețescu și Bogdan-
Vasile Popa. 

- 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 01.01.2022 – 30.09.2022 - adoptat cu majoritate de voturi: 25 voturi 
“pentru” și 5 “abțineri“ (Liviu Filip, Liviu Iacob, Bogdan Rotariu, Gheorghe Ștefan, 
Gheorghe Veziteu); 

- acordarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social 
al Societății ”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui - adoptat cu majoritate de voturi: 27 
voturi “pentru” și 3 “abțineri“ (Mitică Afteni, Mihaela-Vica Bîicu, Bogdan Rotariu); 

- acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui - adoptat 
cu majoritate de voturi: 29 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Liviu Iacob); 

- aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe termen limitat a unui bun mobil 
aflat în proprietatea privată a Județului Vaslui către Centrul Militar Județean Vaslui - 
adoptat în unanimitate cu 30 de voturi; 

- însușirea documentației cadastrale având ca obiect prima înscriere a unui 
tronson a drumului județean DJ 284 A - adoptat în unanimitate cu 30 de voturi; 

- aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.1727/2010,  încheiat între 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru serviciul de alimentare 
cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti – judeţul 
Vaslui (APC Vaslui) şi operatorul regional Societatea Comercială AQUAVAS S.A. Vaslui - 
adoptat în unanimitate cu 29 de voturi; 

- aprobarea depunerii și implementării proiectului „Creșterea calității serviciilor 
Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Vaslui”, în cadrul 
apelului de proiecte necompetitive ”Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru 
persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din Planul Național 
de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - Reabilitarea, renovarea și 
dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 - Servicii 
comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități - adoptat în unanimitate cu 28 
de voturi; 

- aprobarea depunerii și implementării proiectului „Creșterea calității serviciilor 
Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Bârlad”, în cadrul 
apelului de proiecte necompetitive ”Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru 
persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din Planul Național 
de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - Reabilitarea, renovarea și 
dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 - Servicii 
comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități - adoptat în unanimitate cu 28 
de voturi; 

- aprobarea depunerii și implementării proiectului „Creșterea calității serviciilor 
Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Huși”,  în cadrul 
apelului de proiecte necompetitive ”Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru 
persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din Planul Național 
de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - Reabilitarea, renovarea și 
dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 - Servicii 
comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități - adoptat în unanimitate cu 28 
de voturi; 

- modificarea poziției nr. 21 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad, cu modificările ulterioare - 
adoptat în unanimitate cu 28 de voturi; 

- modificarea pozițiilor nr.75 și nr.138 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr.170/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 



personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui - adoptat în 
unanimitate cu 27 de voturi; 

- aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul colectiv și la Contractul 
colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui - adoptat în unanimitate cu 27 de voturi; 

- rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022 - adoptat 
în unanimitate cu 27 de voturi; 

Nu a votat doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
- rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 - adoptat în unanimitate cu 27 de 
voturi. 

Nu a votat doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
 

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând subprefecții județului Vaslui, 
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 


	Dumitru Buzatu
	Diana-Elena Ursulescu

