
R O M Â N I A 
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. 20/2021 
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. 951/19.01.2021;        

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; 

- Hotărârii Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 13.01.2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
 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 luni, 25.01.2021, ora 1300, 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 hotărâre 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, 19.01.2021 

          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. 20/2021 

 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 25.01.2021 

 
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului de hotărâre Inițiatori  Comisii de specialitate 
nominalizate în vederea  

avizării * 
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume 

din excedentul bugetului local al județului 
Vaslui rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar 2020 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii dezvoltare 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al Județului Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 3 

3. Proiect de hotărâre 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 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 3 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
cumpărării unui imobil de către UAT Județul 
Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului 
general actualizat, devizului general rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții 
“Reparații capitale și refuncționalizare Casa 
Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean 
Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, 
acustică, rezistență și instalații și proiectare 
mecanică de scenă) 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 
nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui  
nr. 192/2017 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții ”Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – 
Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești 
– Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul 
Vaslui”, cu modificările ulterioare 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului 
general actualizat și a indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de 
investiții "Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – 
Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită 
județ Bacău, L = 6,630 km, judetul Vaslui" 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului 
general actualizat și a indicatorilor tehnico-
economici reactualizați, rest de executat, ai 
obiectivului de investiție ”Reabilitare sistem de 
alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și 
a stațiilor de epurare a apelor uzate din 
municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul 
Negrești, județul Vaslui” 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 3 



9. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării Unității Administrativ-Teritoriale 
Județul Vaslui în calitate de partener la 
proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est 
pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, centre de agrement/baze turistice        
(tabere școlare), infrastructură și servicii 
publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură 
rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură” și a 
încheierii unui acord de parteneriat  

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2 

10. Proiect de hotărâre pentru completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.224/2020 privind aprobarea participării 
Județului Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan 
cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, 
Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legate de 
proiect, precum și a încheierii unui acord de 
parteneriat   

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 4 

11. Proiect de hotărâre pentru completarea 

Hotărârii Consiliului Județean Vaslui                 

nr. 225/2020 privind aprobarea participării 

Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în 

cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie 

comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 2, 4 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în 

folosință gratuită, pe termen limitat, a unor 

dispozitive/echipamente electronice aflate în 

proprietatea privată a Județului Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 3, 4 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
organizării rețelei școlare de învățământ 
special din județul Vaslui pentru anul școlar 
2021 - 2022 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor 
măsuri de reglementare a transportului public 
judeţean de persoane prin curse regulate, în 
judeţul Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 3 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui                     
nr. 130/2019 privind reorganizarea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare  

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului 
de funcții al personalului din cadrul Muzeului 
Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

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

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion 
Popa” Bârlad 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1, 4 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
efectuării concediului de odihnă restant, 
aferent anului 2020, de către persoanele cu 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1 



funcții de demnitate publică din conducerea 
Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 
2021 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri care se supun 
adoptării Consiliului Județean Vaslui 

Președinte  
Dumitru Buzatu 

1 

21. Raport anual al finanțărilor nerambursabile din 
fondurile publice ale unității administrativ-
teritoriale Județul Vaslui, prin Consiliul 
Județean Vaslui, pentru anul 2020 

- - 

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

Ședința comisiei de specialitate se va desfășura în ziua de vineri, 22 ianuarie 2021, ora 1000, prin 
mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom. 
 

2 – Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi       
integrare europeană. 
Ședința comisiei de specialitate se va desfășura în ziua de joi, 21 ianuarie 2021, ora 1100, prin 
mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom. 

 
 3 – Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi          

turism, administrarea domeniului public şi privat  de interes judeţean. 
Ședința comisiei de specialitate se va desfășura în ziua de vineri, 22 ianuarie 2021, ora 1200, prin 
mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom. 

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

sport. 
Ședința comisiei de specialitate se va desfășura în ziua de luni, 25 ianuarie 2021, ora 1100, prin 
mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom. 

 
 
 
 
 

          PREŞEDINTE,   
                            Dumitru Buzatu  
 
 
 
 

                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                            Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 

 
 
 
 


