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

 din data de 28.07.2022,  ora 1300 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 28.07.2022, ora 1300. 

Şedinţa a fost condusă de domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului 
Judeţean Vaslui, iar la lucrările acesteia au fost prezenţi 32 consilieri judeţeni în funcţie 
și președintele, lipsind domnul consilier județean Crețescu Valentin.  

Domnii consilieri județeni Afteni Mitică, Dorin Emil, Prisacaru Dan-Eduard, 
Popa Bogdan-Vasile și Rotariu Bogdan au participat la ședința consiliului județean prin 
utilizarea aplicației ZOOM, conform art. 180 alin. (1), teza a 2-a din Codul administrativ. 

Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 13 proiecte 
de hotărâri, iar în urma dezbaterilor au fost adoptate 13 hotărâri cu privire la:  

 
- aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță juridică, de asistență și 

reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui în litigiul ce face obiectul 
dosarului civil  nr. 1170/89/2022, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui- adoptat în unanimitate 
cu 30 de voturi ; 

- rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022- adoptat 
cu majoritate de voturi: 25 voturi “pentru” și 5 “abțineri“ (Ardeleanu Mihai, Filip Liviu, 
Iacob Liviu, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe); 

-rectificarea  a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022- adoptat în unanimitate cu 30 de 
voturi; 

- rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2022- adoptat în unanimitate 
cu 28 de voturi; 

- declanşarea procedurii de selecţie a unui membru în Consiliul de administraţie 
al Societăţii ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, pentru mandatul 2022-2026- adoptat 
cu majoritate de voturi: 26 voturi “pentru” și 2 “abțineri“ (Arcăleanu Marius-Marian, 
Bularda Carmen);   

 - modificarea alineatului 1 al articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății 
„Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui- adoptat cu majoritate de voturi: 25 voturi 
“pentru” și 3 “abțineri“ (Arcăleanu Marius-Marian,  Bîicu Mihaela-Vica,  Teslariu Iuliana); 

- aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții „Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui” - adoptat în unanimitate cu 28 de voturi; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 184/2018 privind 
aprobarea proiectului " Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială 
„Sfânta Ecaterina”, Huși” și a cheltuielilor legate de proiect- adoptat în unanimitate cu 
28 de voturi; 



- modificarea a 5 poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr. 89/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare- adoptat în 
unanimitate cu 28 de voturi; 

- modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui  nr. 224/2016 privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, cu modificările ulterioare- adoptat 
în unanimitate cu 28 de voturi; 

- înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui- adoptat cu 
majoritate de voturi: 24 voturi “pentru” și 2 “abțineri“ (Braniște Sorin, Cain Dan-Liviu);  
                Nu au votat consilierii județeni doamna Bularda Carmen și domnul Voicu 
Vasile. 

 
- modificarea poziției nr. 133 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 28 de voturi; 

 - aprobarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor 
Consiliului de administrație al Societății ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV 
S.A.- adoptat cu majoritate de voturi: 17 voturi “pentru” și 5 “împotrivă“ (Bularda 
Carmen,  Filip Liviu, Iacob Liviu,  Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe).  

Nu a votat domnul consilier județean Chirica Lucian. 
 

        De asemenea, în cadrul ședinței au mai fost prezentate Informarea cu privire la 
deplasarea efectuată în perioada 20-21 iunie 2022 în sat Gura Bîcului, raion Anenii Noi, 
Republica Moldova, Raportul de audit financiar nr. 47443/ 8216/25.05.2022 și Decizia nr. 
11 din 16.06.2022 emisă de directorul Camerei de Conturi a Județului Vaslui, pentru 
înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate cu ocazia misiunii de audit asupra 
situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021. 
 

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând domnul prefect Daniel-
Garincha Onofrei, directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâri, șefii instituțiilor 
subordonate,   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 
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