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

 din data de 25.08.2022,  ora 1300 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 25.08.2022, ora 1300. 

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 domnul consilier județean Liviu Filip. 

Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 12 proiecte 
de hotărâri, iar în urma dezbaterilor au fost adoptate 12 hotărâri cu privire la:  

- aprobarea Planului de acțiune la nivelul județului Vaslui pentru 
implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 - adoptat în 
unanimitate cu 31 de voturi; 

- 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– 30.06.2022 - adoptat cu majoritate de voturi: 30 voturi 
“pentru” și 2 “abțineri“ (Iacob Liviu, Rotariu Bogdan); 

- completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 65/2021 
privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri 
la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate - adoptat în unanimitate 
cu 32 de voturi; 

- aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017 - adoptat în unanimitate 
cu 32 de voturi; 

- acordarea unui mandat special reprezentantului Județului  Vaslui în Adunarea 
Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice  pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  Vaslui, Bârlad, Huși și 
Orașul Negrești -  județul Vaslui (APC VASLUI) - adoptat cu majoritate de voturi: 26 voturi 
“pentru”, 1 vot “împotrivă” (Arcăleanu Marius-Marian) și 4 “abțineri“ (Afteni Mitică, 
Bîicu Mihaela-Vica, Bularda Carmen și Teslariu Iuliana); 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui - adoptat în unanimitate cu 32 de voturi; 

- modificarea poziției nr. 19 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările 
ulterioare - adoptat în unanimitate cu 31 de voturi; 

- actualizarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui - adoptat în unanimitate cu 31 de voturi; 

- modificarea alineatului (1) al articolului 12 din Hotărârea Consiliului Judeţean 
Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire 
a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a 
documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2032,în Județul 
Vaslui, cu modificările și completările ulterioare - adoptat cu majoritate de voturi: 27 
voturi “pentru” și 3 “abțineri“ (Afteni Mitică, Bîicu Mihaela-Vica și Teslariu Iuliana); 

- repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a unor 
sume defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind 



drumurile județene și comunale pe anul 2022 - adoptat cu majoritate de voturi: 21 voturi 
“pentru”, 3 voturi “împotrivă” (Cain Dan-Liviu, Iacob Liviu, Ștefan Gheorghe) și 3 
“abțineri“ (Ardeleanu Mihai, Braniște Sorin, Veziteu Gheorghe); 

Nu a votat doamna consilier județean Bîicu Mihaela-Vica. 
- rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022 - adoptat 

cu majoritate de voturi: 23 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (Iacob Liviu, Ștefan 
Gheorghe) și 1 “abținere“ (Crețescu Valentin); 

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

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 - adoptat cu majoritate de voturi: 24 
voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă” (Crețescu Valentin, Iacob Liviu, Ștefan 
Gheorghe). 

 
În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui a mai fost analizată și 

Plângerea administrativă prealabilă înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub                             
nr. 12098/2022, prin care s-a solicitat reexaminarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.129/2022, în sensul revocării acestui act administrativ, solicitare care a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 
 

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând domnul subprefect Mircea 
Gologan, 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

