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

 din data de 25.02.2021,  ora 1100 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 25.02.2021, 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 34 consilieri judeţeni în funcţie. 

Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 16 proiecte 
de hotărâri, iar  în urma dezbaterilor au fost adoptate 14 hotărâri cu privire la:  

- aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al 
bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru perioada 01.01.2020-
31.12.2020 - adoptat cu majoritate de voturi: 21 voturi “pentru” și 12 “abțineri” 
(Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, 
Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Onofrei Daniel-Garincha, Pălăduță Louis-Iulian, 
Popa Vasile, Rotariu Bogdan și Veziteu Gheorghe); 

- stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de îngrijire şi 
asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2021 - adoptat cu majoritate de 
voturi: 32 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Crețescu Valentin și Iacob Liviu); 

- stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al 
II-lea al anului școlar 2020-2021 - adoptat cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 
1 “abținere” (Iacob Liviu); 

- modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
Județului Vaslui - adoptat cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 “abținere” 
(Iacob Liviu); 

- darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Vaslui - adoptat 
cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu); 

- aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al 
Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2021 - adoptat cu majoritate de voturi: 31 
voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Iacob Liviu și Teslariu Iuliana); 

- aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui - Consiliul Județean Vaslui 
la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2021 - adoptat cu majoritate de 
voturi: 31 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Chirica Lucian-Corneliu și Iacob Liviu); 

- aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean 
Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2021 -  
adoptat cu majoritate de voturi: 33 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu); 

- aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de 
Investiții “Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de completare a măsurilor de 
securitate la incendiu în corpul C al Spitalului Județean de Urgență Vaslui” - adoptat în 
unanimitate cu 32 de voturi; 

- aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiție “Elaborare documentație tehnico-economică 



pentru stoparea degradărilor la clădirea Centrului Militar Județean Vaslui (CMJ)” - adoptat 
în unanimitate cu 32 de voturi; 

- aprobarea „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Vaslui 
2020-2025” - adoptat cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 “abținere” 
(Arcăleanu Marius-Marian); 

- aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de 
Asistență Medico-Socială Băcești - adoptat în unanimitate cu 34 de voturi; 

- modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui - adoptat în unanimitate cu 32 de voturi; 

- aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali,  precum și a modelului 
semnului distinctiv al calității acestora - adoptat în unanimitate cu 34 de voturi. 

 
Totodată, proiectele de hotărâri privind valorificarea prin licitație publică în plic 

închis a 233 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, 
aflată în domeniul public al UAT Județul Vaslui și aprobarea cumpărării unui imobil de 
către UAT Județul Vaslui, nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 
adoptate. 
 

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui a mai fost prezentată și 
Informarea privind deplasarea efectuată în raionul Nisporeni, Republica Moldova, în 
perioada 27-28 ianuarie 2021. 
 

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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