
                            
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
P R E Ş E D I N T E 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 185/2020 
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară 

 
Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind  

convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință ordinară, propus de Direcția 
Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 
nr. 10853/16.07.2020;        

în conformitate cu prevederile: 
- Hotărârii Guvernului nr.476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

-  art.178 alin.(1) și ale art.179 alin.(2) lit.a), coroborate cu cele ale art.182 
alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 în temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, 
 

D I S P U N: 
 

Art.1. – (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară pentru 
ziua de joi, 23.07.2020, ora 1600, ședință ce se va desfășura prin mijloace electronice, 
în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom. 

(2) Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte 
integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2. – (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la 
dispoziția consilierilor județeni în format electronic.  

(2) Aducerea la cunoștința publică a materialelor prevăzute la alin.(1) se face 
prin afișare pe pagina de internet http://www.cjvs.eu/. 

Art.3. – Asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi 
consilierii județeni pot formula și depune amendamente. 

Art.4. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație 
Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va asigura aducerea 
la cunoștință publică a prevederilor prezentei dispoziții. 

 
Dată astăzi, 16.07.2020 

          PREŞEDINTE,   
                           Dumitru Buzatu  
 
                                                                                    Contrasemnează pentru legalitate: 

                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                               Diana-Elena Ursulescu  

 
 

                                                                               DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
                                                                              Director Executiv, 
                                                                           Dragomir Mihaela 

                                                 
                                                                                     



                                 Anexa 
                                                                        la Dispoziția nr. 185/2020 

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data  23.07.2020                                                                                                                             
 

 
Nr. 
crt. 

Titlul proiectului de hotărâre Inițiatori  Comisii de specialitate 
nominalizate în vederea  

avizării * 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și 

completarea anexei nr. 1 la 
Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de acordare a 
stimulentelor financiare elevilor din 
învăţământul preuniversitar din judeţul 
Vaslui, care au obţinut distincţii la 
competiţii şcolare judeţene, 
interjudețene/regionale, precum şi 
cadrelor didactice care s-au ocupat de 
pregătirea acestora 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 4 

3. Proiect de hotărâre privind solicitarea 
transmiterii unor imobile din domeniul 
public al comunei Șuletea în domeniul 
public al județului Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 3 

4. Proiect de hotărâre privind declararea de 
interes public județean a unor bunuri 
imobile 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 3 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea 
și completarea inventarului bunurilor 
care aparțin domeniului public al 
județului Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 3 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
concesionării, prin atribuire directă, 
către Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui a 
conductei de aducțiune Tutova – Bârlad, 
a 14 puțuri, precum și a mijloacelor fixe 
aferente 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea 
Actului Constitutiv al Societății “Lucrări, 
Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Creșterea capacității de 
gestionare a crizei COVID-19 la nivelul 
serviciilor publice socio-medicale 
subordonate UAT Județul Vaslui”, cod 
SMIS 139495 și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 4 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui acord de parteneriat 
pentru realizarea proiectului „Creșterea 
capacității de gestionare a crizei COVID-
19 la nivelul serviciilor publice socio-
medicale subordonate UAT Județul 
Vaslui”, cod SMIS 139495 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Muzeului 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 



Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui        

11. Proiect de hotărâre privind modificarea 
statului de funcții al personalului din 
cadrul Spitalului Județean de Urgenţă 
Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea 
componenței Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea 
componenței Comisiei pentru Protecția 
Copilului Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

 
 
 
 
*  1 – Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale; 

 2 – Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare  economico-socială, buget-finanţe şi       
integrare europeană; 

 3 – Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi          
turism, administrarea domeniului public şi privat  de interes judeţean; 

   4 – Comisia pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi 
sport. 

 
 
 

          PREŞEDINTE,   
                            Dumitru Buzatu  
 
 

                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                            Diana-Elena Ursulescu 


