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P R E Ş E D I N T E 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 241/2020 
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. 15176/02.10.2020;        

în conformitate cu prevederile 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, 08.10.2020, ora 1600, care se va desfășura în sala de şedinţe „Ştefan cel 
Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui. 

(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 și pot fi studiate, în format letric, în 
cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale consiliului județean.  

(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, 02.10.2020 

          PREŞEDINTE,   
                           Dumitru Buzatu  
 

                                                                                                                                                                                       
Contrasemnează pentru legalitate: 

                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                               Diana-Elena Ursulescu  

 
 

                                                                               DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
                                                                              Director Executiv, 

                                                                                               Dragomir Mihaela                                                                                                                                                                                                     
                       

http://www.cjvs.eu/


 
                               Anexa 

                                                                        la Dispoziția nr. 241/2020 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 08.10.2020 

 
Nr. 
crt. 

Titlul proiectului de hotărâre Inițiatori  Comisii de specialitate 
nominalizate în vederea  

avizării * 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării 

în categoria funcțională a drumurilor de interes 
județean a unor imobile aparținând domeniului 
public al comunei Șuletea și declararea de 
interes public județean a acestora  

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 3 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiție „Centrul de Asistență 
Medico – Socială Ghermănești” 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiții “SENS GIRATORIU DJ 
248” 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiții “Reabilitare și 
modernizare DJ 242G: Vinderei (DJ 242C km 
0+000) – Brădești” 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Raportului referitor la stadiul realizării 
măsurilor din Planul de menținere a calității 
aerului în județul Vaslui, 2018-2022 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 3 

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

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului 
de funcţii al personalului din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1 

 
 
 
*  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 


