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                                           INVITAȚIE PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ 
 

Astăzi, 20.05.2022, Consiliul Județean Vaslui invită pe toți cei interesați la întâlnirea de 
dezbatere publică privind proiectul de act normativ - Proiectul de hotărâre pentru modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului Județean 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. 

Întâlnirea se va desfășura în data de 24.05.2022, ora 1400, în sala de şedinţe 
„Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui. 

La şedinţa publică sunt invitați să participe doar entitățile/persoanele interesate de 
subiectul supus dezbaterii publice.  

Recomandăm înscrierea unui singur reprezentant din partea fiecărei entități, astfel 
încât să putem facilita accesul cât mai multor organizații relevante pentru tematica dezbaterii.  

Vă rugăm să vă înscrieți/confirmați participarea dumneavoastră prin e-mail la 
adresa  dezbateri@cjvs.eu, până la data de 23.05.2022, ora 1500. 

Persoanele interesate să prezinte propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea 
la dispoziție cinci minute pentru prezentare. Acest interval a fost stabilit pentru a oferi unui număr 
cât mai mare de participanți posibilitatea de a-și exprima propunerile și sugestiile referitoare la 
proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.  

Documentația aferentă proiectului de hotărâre include: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui; 
- raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Vaslui; 
- textul complet al proiectului de hotărâre. 
Documentația care însoțește proiectul de hotărâre, precum și propunerile, sugestiile și 

opiniile cu valoare de recomandare depuse prin email, fax, prin poștă sau depuse la direct la sediul 
consiliului județean, pot fi consultate astfel: 

- pe pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui în Secțiunea Transparență 
decizională, accesând linkul: https://cjvs.eu/wp-
content/downloads/PrHot/2022/Consultare_publica/Consultare_transporturi.pdf; 

- la sediul consiliului județean situat în municipiul Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.79, 
județul Vaslui – Direcția Administrație Publică – Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-
Media, Informare Cetățeni, etaj IV, camera 417, persoană de contact – Șef birou Marilena-Eugenia 
Andronic. 

Vor participa la dezbaterea publică:  
- inițiatorul proiectului de hotărâre - domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 

Județean Vaslui; 
- reprezentanți ai compartimentului care a elaborat proiectul de hotărâre. 
 
Ordinea de zi a ședinței de dezbatere publică are următorul cuprins: 

1. Deschiderea ședinței publice - un reprezentant al Consiliului Județean Vaslui; 

2. Prezentarea regulilor de dezbatere; 

3. Prezentarea proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice; 

4. Exprimarea din partea participanților a recomandărilor cu referire concretă doar 
la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. 
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Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți participanții înscriși la 
cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă la proiectul de hotărâre în discuție. 

 
În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice, Consiliul 

Județean Vaslui va afișa pe site-ul propriu în Secțiunea Transparență decizională, următoarele 
documente: 

- minuta ședinței publice; 
- recomandările scrise colectate; 
- versiunile îmbunătățite ale proiectului de hotărâre în diferite etape ale elaborării; 
- rapoartele de avizare; 
- versiunea finală a proiectului de hotărâre. 
Consiliul Județean Vaslui va comunica în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi 

înaintate în scris de cetățeni și asociațiile legal constituite ale acestora. 
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Biroul Relații cu Publicul și 

Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni, la telefon: 0235.361089 interior 220 sau 
prin intermediul adresei de e-mail: dezbateri@cjvs.eu. 

 
  

 
 
                   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, 
 Șef birou Marilena - Eugenia Andronic 

 
 
 
 
 


