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

 din data de 02.02.2023,  ora 1300 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 02.02.2023, 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. 

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 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.9 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr.137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările ulterioare - 
adoptat în unanimitate cu 32 de voturi; 

- utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui și a excedentului 
bugetului fondurilor externe nerambursabile, rezultate la încheierea exercițiului bugetar 
2022, ca surse de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local  al 
județului, pe anul 2023 - adoptat în unanimitate cu 32 de voturi; 

- adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2023 și a estimărilor 
pentru anii 2024-2026 - adoptat cu majoritate de voturi: 24 voturi “pentru” și 8 
“abțineri“ (Ardeleanu Mihai, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, 
Iacob Liviu, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe); 

- aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026 - adoptat în 
unanimitate cu 30 de voturi; 

- aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2023 și a estimărilor pe anii 
2024-2026 - adoptat cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă“ 
(Arcăleanu Marius-Marian); 

- aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 - 
adoptat în unanimitate cu 31 de voturi; 

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi 
Poduri" S.A. Vaslui pe anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024 – 2025 - adoptat cu 
majoritate de voturi: 20 voturi “pentru” și 11 “abțineri“ (Afteni Mitică, Arcăleanu 
Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bîicu Mihaela-Vica, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob 
Liviu, Bogdan Rotariu, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe, Teslariu Iuliana);  

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse 
pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024 – 2025 - 
adoptat cu majoritate de voturi: 29 voturi “pentru” și 3 “abțineri“ (Afteni Mitică, 
Bîicu Mihaela-Vica, Teslariu Iuliana); 

- aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru al 
Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.), pentru anul 
2023 - adoptat în unanimitate cu 32 de voturi; 

- exploatarea si distribuirea gratuită a 7,62 mc masă lemnoasă - adoptat cu 
majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere“ (Chirica Lucian-Corneliu); 



- aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările 
rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –
Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui" - adoptat în unanimitate 
cu 30 de voturi. 
 

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui au mai fost prezentate: 
- Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a 

hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2022; 
- Raportul de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2022; 
- Raportul de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru 

perioada 01.01.2022-31.12.2022. 
 

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

                         PREŞEDINTE,   
                                          Dumitru Buzatu  
                          
             
 
 
 
                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                         Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabil de aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională 
 în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare 
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