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

 din data de 08.01.2021,  ora 1100 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă extraordinară 
în data de 08.01.2021, ora 1100, prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, 
prin utilizarea aplicației Zoom. 

Şedinţa a fost condusă de domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului 
Judeţean Vaslui, iar la lucrările acesteia au fost prezenţi 32 consilieri judeţeni în funcţie, 
lipsind nemotivat domnii consilieri județeni Crețescu Valentin și Tiron Cristina-
Mihaiela. 

În cadrul ședinței consiliului județean a avut avut loc depunerea jurământului de 
către domnul Popa Bogdan-Vasile, consilier județean supleant al cărui mandat a fost 
validat de Tribunalul Vaslui prin Încheierea pronunțată în dosarul nr. 2472/89/2020 din 22 
decembrie 2020. 

Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 2 proiecte 
de hotărâri, iar  în urma dezbaterilor au fost adoptate 2 hotărâri cu privire la:  

- completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 168/2020 privind 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și 
completările ulterioare - adoptat în unanimitate cu 30 de voturi; 

      - desemnarea reprezentantului Județului Vaslui  în Adunarea Generală a 
Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - 
județul Vaslui (APC) - adoptat cu majoritate de voturi: 28 voturi “pentru” și 3 “abțineri” 
(Arcăleanu Marius-Marian, Chirica Lucian Corneliu și Rotariu Bogdan). 

 
Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii şi şefii 

compartimentelor de specialitate ai consiliului judeţean care au elaborat proiectele de 
hotărâri. 
 
 

        P R E Ş E D I N T E, 
                              Dumitru Buzatu              
                                                  
             
                                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
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