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    R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 21 iunie 2022, 

în ședința extraordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 
 

ORA 13,00 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide 

lucrările şedinţei extraordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean 
Vaslui nr. 145/2022. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, în sistem 
videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom, cu respectarea prevederilor din O.U.G.                       
nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 32 consilieri judeţeni în funcţie și 
președintele, şedinţa este legal constituită. 

Se declară deschise lucrările ședinței extraordinare. 
Participă directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâre. 
 

* 
*     * 

 
 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă plenului 

şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui proiectul ordinii de zi, proiect care a fost adus la 
cunoştinţă publică, prin difuzare pe site-ul consiliului judeţean: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii suprafeței construite 
aferente Corpului B al obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Sprijin în pregătirea 
aplicației de finanțare, pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de management al 
deșeurilor solide în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor 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. 

 
* 

*     * 
 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi (29 voturi “pentru”). 
Nu au votat: domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, și 

domnii consilieri județeni Dorin Emil, Liviu Filip și Cristina – Mihaiela Tiron. 
 

* 
*     * 

 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, readuce la 

cunoștința consilierilor județeni faptul că, potrivit art. 228 alin. (2) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor, consilierii care au interes 
patrimonial în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii, aceștia sunt obligaţi 



să anunţe la începutul ședinței interesul personal pe care îl au în problema respectivă, anunț 
care se va consemna în procesul-verbal al ședinței. 

 
* 

*     * 
 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
faptul că, pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 3 pe ordinea de zi este 
necesar votul majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, iar pentru 
adoptarea proiectelor de hotărâre de la punctele 1 și 2 este necesar votul majorității 
absolute – 17, potrivit prevederilor art. 139 alin. (3) din Codul administrativ. 

Informează, totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin.(4) coroborat cu 
art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a pus la dispoziţia plenului 
Consiliului Județean Vaslui, procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului 
Judeţean Vaslui din data de 14 iunie 2022 în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului 
acestuia, precizând că, în cadrul şedinţei, există posibilitatea contestării conţinutului 
acestuia şi a solicitării menţionării exacte a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă. 

 
* 
 

Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului judeţean 
din data de 14 iunie 2022. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot pentru procesul-
verbal încheiat în ședința ordinară a consiliului județean din data de 14 iunie 2022. 

Procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului judeţean din data de 
14 iunie 2022 a fost aprobat cu unanimitate de voturi (29 voturi “pentru”). 

Nu au votat: domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, și 
domnii consilieri județeni Mădălin-Claudiu Căciulă, Gheorghe Ștefan și Cristina – Mihaiela 
Tiron. 

* 
*    * 

 
I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii suprafeței construite aferente Corpului 
B al obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” și dă cuvântul 
următorilor consilieri județeni: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale; 

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, și 

3. Dorin Emil, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Președinții celor trei comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu informează că, având în vedere importanța acestui 

obiectiv, consilierii județeni P.N.L. vor vota “pentru” adoptarea proiectului de hotărâre, însă 
dorește câteva explicații din partea reprezentanților Direcției Tehnice cu privire la acest 
proiect.  



Menționează că a studiat materialul de mai multe ori și nu s-a edificat pe deplin. 
Opinia publică trebuie să înțeleagă ce se face în legătură cu acest proiect. O primă constatare 
referitoare la acest proiect de hotărâre este legată de titlul proiectului. Întreabă dacă se face 
o majorare a suprafeței propuse a fi construită sau se reconfigurează schița inițială care 
prevede pentru corpul B suprfața de 2705 m2. și ce înseamnă sintagma “cu respectarea 
măsurilor compensatorii impuse de legislația specială”. 

Totodată, declară că a sesizat menționarea în proiectul de hotărâre a referatului 
de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui, a adresei S.C. ATLAS CONSULTING & 
PROIECT S.R.L. nr.722/14.06.2022 și a avizelor comisiilor de specialitate ale consiliului 
județean. Studiind materialul a remarcat că mai este o adresă a proiectantului,                              
nr. 725/21.06.2022, și întreabă dacă nu ar fi trebuit ca și aceasta să fie menționată în 
proiectul de hotărâre, întrucât clarifică un punct de vedere care, anterior, le-a fost 
comunicat sub altă formă. 

De asemenea, întreabă, cum de nu s-a putut ține cont de prevederile art. 3.2.4 și 
ale art. 4.2.48 din Normativul P.118/1999 privind securitatea la incendiul construcțiilor, 
normativ emis de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului la data adoptării 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 69/2022 (aduce aminte că  prin  Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 150/2019 s-au aprobat indicatorii și Studiul de Fezabilitate propus de 
societatea EUROTON din Constanța - este vorba de proiectul nr. 347/2019 -, iar în aprilie 2022 
s-a aprobat documentația altui proiectant, numit S.C. ATLAS CONSULTING & PROIECT S.R.L.). 
S-ar fi așteptat ca măcar Direcția Tehnică să fi făcut o întâmpinare  - dat fiind că normativul 
prevede la aceste articole niște chestiuni strict legate de securitatea la incendiu -, o presiune 
asupra proiectantului, astfel încât acesta să prevadă necesitatea ca în cadrul consiliului 
județean să se ia o hotărâre prin care se recunoaște faptul că suprafața destinată acestui 
obiectiv este mai mare decât cea prevăzută în normativul inițial. 

Declară: “Spun aceste lucruri pentru că doresc să primesc informații foarte clare 
cu privire la aceste chestiuni. Mie mi-a fost greu, dar am văzut că și consultantul a fost în 
dificultate, de vreme ce a trebuit să vină cu o adresă, un fel de o erată la ceea ce a afirmat 
în data de 14 iunie prin adresa nr. 722 și să corecteze o suprafață de care nu a fost nici el 
sigur. Cred că este spre binele nostru, al tuturor colegilor, al consiliului județean pe 
ansamblu și al opiniei publice, să aflăm exact ce facem noi astăzi și care este starea finală a 
amplasamentului care va fi făcut la spitalul județean.” 

Menționează că, dacă este cazul, va face și un amendament cu privire la inserarea 
în textul proiectului de hotărâre a adresei nr. 725/21.06.2022 prin care proiectantul face o 
corecție, în sensul că nu este vorba de suprafața de 3958 m2, ci de suprafața de 3908 m2.   

Prin urmare, dorește să știe dacă se extinde suprafața construită a ceea ce s-a 
propus în aprilie, dacă nu, înseamnă că se reconfigurează, cu atât mai mult cu cât diferența 
este de 1200 m2, precizând că se face o creștere la corpul B de la 2.705 m2 la 3908,45 m2. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Cătălin Toma, director executiv adjunct în cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Cătălin Toma precizează că extinderea survine ca efect al reconfigurării 
unor fluxuri medicale și, la această oră, se află în procesul de elaborare a proiectului tehnic. 
Au mai survenit îmbunătățiri și optimizări ale unor fluxuri medicale, acestea ducând la 
mărirea unor suprafețe necesare acestor fluxuri. Este vorba de partea de asigurare a 
criteriilor minime de igienă, care trebuie respectate în anumite zone, având în vedere că este 
vorba de Secția de Boli Infecțioase, unde există fluxuri de carantinare și de tratare în mod 
distinct a cazurilor cu potențial de contagiune ridicat.  

În ceea ce privește măsurile compensatorii care se iau, acestea sunt dispuse de 
către proiectant și privesc îmbunătățirea condițiilor de rezistență la foc a unor categorii de 
elemente constructive - uși, planșee, ziduri -, și anume îmbunătățirea criteriilor de 
performanță la rezistența la foc.  

Referitor la adresa menționată de domnul consilier județean Gheorghe Veziteu, 
aceasta este o erată a proiectantului și se datorează unei neatenții referitoare la suprafețe.  



Totodată, menționează că Normativul P.118/1999 este, într-adevăr, din anul 1999, 
dar asta nu înseamnă că nu a suferit modificări și adăugiri de la momentul publicării lui, 
astfel încât aproape în permanență apar modificări la acest normativ, ceea ce provoacă și 
modificări asupra documentațiilor în curs de definitivare. Studiul de fezabilitate din anul 2019 
a fost revizuit cu acordul actualului colaborator, astfel încât să fie îndeplinite toate criteriile 
pentru a putea obține avizele, la nivel de studiu fezabilitate, de la D.S.P., P.S.I. și toate 
avizele solicitate prin certificatul de urbanism aferent.  
                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îl întreabă pe 
domnul consilier județean Gheorghe Veziteu dacă a înțeles tot ceea ce s-a răspuns. 

Domnul Gheorghe Veziteu informează că a înțeles: “deci reconfigurăm, majorăm 
și construim”. Probabil impactul financiar asupra proiectului va fi destul de semnificativ, fiind 
vorba de 1200 m2  construiți în plus. Șansa este că se poate beneficia de aceleași fonduri care 
se speră să fie primite cât mai repede. 

Domnul Cătălin Toma  revine cu precizarea că există, câteodată, tendința de a 
face comparație între infrastructurile spitalicești și, în general, cele folosite cu cele propuse. 
Diferențele sunt notabile, astfel încât, în anul 2022, ca să poți construi un spital care să 
respecte toate normele în vigoare, se ajunge chiar și la dublarea unor suprafețe de care era 
nevoie la nivelul anului 1970 sau când sunt făcute acele infrastructuri medicale folosite în 
ziua de azi. 

Domnul Gheorghe Veziteu  susține că a înțeles explicațiile domnului director și s-a 
gândit că, prin luarea sa de cuvânt, poate pentru viitor vor fi mai exigenți și mai atenți cu 
materialele primite și, ulterior, reformulate. Se știe faptul că la Vaslui, I.S.U. pare a fi mai 
exigent decât în alte părți. Cu atât mai mult, ar fi trebuit mai multă atenție la ceea ce spune 
articolul 3.2.4 cu privire la aceste suprafețe. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că se 
aștepta ca un consilier județean care are mandate repetate să cunoască întreaga evoluție a 
acestui proiect, până când s-a ajuns în punctul de astăzi când este deja aprobat, fiind inclus 
în lista de finanțare cu 65 mil. de euro. Se fac upgradările necesare, astfel încât să se 
încadreze în această sumă și să fie satisfăcute toate exigențele. 

 Este cunoscut faptul că proiectul a început cu un parteneriat între consiliul 
județean și consiliul local care a elaborat un proiect, acel proiect fiind o bază informativă 
pentru consiliul județean. Între timp au intervenit anumite dispoziții legislative care au 
condus la reproiectare. În toată această perioadă s-au căutat fonduri pentru a finanța 
proiectul și, dacă nu exista lista cu PNRR acum, nu era posibilă finanțarea. Dacă proiectul mai 
era ținut 2 ani, în mod cert ar fi fost necesare alte reproiectări/actualizări ale acestui 
proiect.  

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că domnia sa nu are 100 de mandate. Este la 
al doilea mandat - 1,4 mandate -, iar ceea ce a făcut în celălalt mandat s-a văzut. Se aștepta 
ca, în luna aprilie, Direcția Tehnică să dea un proiect de hotărâre și pentru ceea ce se face 
astăzi.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
este un proiect care se reconfigurează; orice suplimentare de spațiu construit necesită 
aprobarea consiliului județean.  

Domnul Gheorghe Veziteu dă ca exemplu, la pagina nr. 12 din Studiul de 
Fezabilitate, că se spune că am fi din județul Galați. Consideră că trebuie mai multă rigoare 
la redactare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Liviu Iacob. 

Domnul Liviu Iacob susține că domnul consilier județean Gheorghe Veziteu, chiar 
dacă cunoștea foarte bine problema, a solicitat o clarificare care să fie adusă la cunoștință la 
toată lumea, întrucât nimeni nu știe istoria acestui proiect.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Mitică Afteni. 

Domnul Mitică Afteni întreabă dacă în noul proiect se menține parteneriatul cu 
Primăria Municipiului Vaslui. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că tot 
timpul se menține parteneriatul cu Primăria Municipiului Vaslui, doar că, în virtutea acelui 
parteneriat, ideea era ca ei să susțină acest proiect. Nu s-au găsit atunci sursele de finanțare 
necesare proiectului propus prin parteneriat și, ca urmare, s-a reluat această căutare și s-a 
refăcut proiectul care, de data aceasta, este susținut de consiliul județean prin accesarea 
P.N.R.R.  

Parteneriatul în ceea ce privește gestionarea spitalului se menține pentru că 
Primăria Municipiului Vaslui are anual contribuții financiare importante, ca și consiliul 
județean, pentru susținerea activității din spital, pentru dotarea cu aparatură, pentru  
prestarea de servicii medicale cât mai bune către populație. 

Întreabă dacă domnul consilier județean Veziteu își menține disponibilitatea de a 
depune amendamentul. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că amendamentul este pentru a completa 
textul proiectului de hotărâre cu adresa nr. 725/21.06.2022, având număr de înregistrare 
9695/21.06.2022. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
mai sunt intervenții.  

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean aprobarea 
amendamentului domnului consilier județean Gheorghe Veziteu la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea extinderii suprafeței construite aferente Corpului B al 
obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”. 

Solicită Compartimentului Informatică lansarea opțiunii de vot.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

amendamentul propus de domnul consilier județean Gheorghe Veziteu a fost aprobat cu 
majoritate de voturi: 24 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (Gelu Gălățeanu, Costică 
Lupu) și 1 “abținere“ (Dan-Liviu Cain). 

Nu au votat: domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, și 
domnii consilieri județeni Valentin Crețescu, Gheorghe Ștefan, Roxana-Mădălina Miron-
Feraru, Vasile Puf și Cristina – Mihaiela Tiron. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 

Solicită Compartimentului Informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (29 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea extinderii suprafeței construite aferente Corpului B al obiectivului de 
investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Lucian-Corneliu Chirica, Valentin Crețescu, 
Gheorghe Ștefan și Cristina-Mihaiela Tiron. 
 

*    
 

II. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Sprijin în pregătirea 
aplicației de finanțare, pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de management al 
deșeurilor solide în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect și dă cuvântul 
următorilor consilieri județeni: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale; 

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, și 

3. Dorin Emil, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Președinții celor trei comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
este a doua faza de implementare a tuturor reglementărilor în ceea ce privește gestiunea 
deșeurilor în sistemul integrat în județul Vaslui. 

Întreabă dacă sunt intervenții.  
Nefiind intervenții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (29 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea depunerii proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare, pentru 
proiectul Extinderea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul 
Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Lucian-Corneliu Chirica, Valentin Crețescu, 
Gheorghe Ștefan și Cristina-Mihaiela Tiron. 

*    
*    * 

 
III. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 

proiectul de hotărâre pentru modificarea unor 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 
și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, și 

2. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Președinții celor două comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

sunt intervenții.  
Nefiind intervenții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (29 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea unor 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. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Valentin Crețescu, Gheorghe Ștefan, Gicu 
Huzum și Cristina-Mihaiela Tiron. 

 
*    
 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, speră ca domnii 
consilieri județeni să răspundă sugestiei de a participa la slujba organizată de Episcopia 
Hușilor cu prilejul sărbătoririi Sfinților Apostoli Petru și Pavel. 

Totodată, îi invită pe domnii consilieri județeni să participe la toate activitățile 
culturale ale zilelor comunelor care se defășoară în județul Vaslui, indiferent de coloratura 
politică a administrațiilor. 

 Informează că va mai fi o ședință curând, întrucât după aprobarea proiectului de 
hotărâre de astăzi este necesară adoptarea unui alt proiect de hotărâre, pentru a susține cu 
documentația necesară includerea consiliului județean în lista obiectivelor finanțate prin 
P.N.R.R. Este vorba de o sumă considerabilă de 65 mil. de euro, care urmează să fie utilizată 
pentru construirea acestui obiectiv și care face parte dintr-un plan de modernizare a 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui, urmat de câțiva ani de zile cu fonduri atrase și fonduri 
proprii, de dotare cu aparatură de cel mai înalt nivel, de atragere de personal calificat, ca să 
nu fie puse în dificultate acreditarea și serviciile medicale prestate în cadrul unității 
medicale. 



Mulțumește pentru participare și declară închise lucrările şedinţei extraordinare a 
Consiliului Judeţean Vaslui. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 21 iunie 2022. 
 
Ora 1345 

 

            PREŞEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu        
 
                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                 Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Șef birou – Marilena-Eugenia Andronic 
Consilier – Mihaela-Gabriela Scutaru 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 

 
     
 
 
 
 
                    
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


