ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES–VERBAL
încheiat astăzi, 30 ianuarie 2015, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Vaslui,
care are loc la ora 16,00
ORA 16,00
Domnul Vasile Mihalache, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui,
deschide lucrările şedinţei.
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR INVITAŢI,
Având în vedere că din numărul total de 32 de consilieri judeţeni în funcţie
participă la lucrări un număr de 29 consilieri, lipsind: domnul Dumitru Buzatu Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Corneliu Bichineţ – Vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Vaslui şi consilierii judeţeni Brănici Gigi şi Gheţău IonuţCristian, şedinţa este legal constituită.
Declar deschise lucrările acesteia.
Ca invitaţi iau parte:
1.-doamna Ana-Smaranda Rinder, manager - Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
2.-domnul Costică Baciu , inginer - SC Aquavas SA Vaslui;
3.-directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean;
4. -reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de radio şi televiziune.
*
*
Domnul Vasile Mihalache,

*
vicepreşedintele

Consiliului

Judeţean

Vaslui.
Prezint plenului şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui proiectul ordinii de zi,
proiect care a fost adus la cunoştinţă publică prin difuzarea pe site-ul Consiliului
Judeţean:
1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Vaslui nr.289/29.12.2014 privind rectificarea a XII-a a bugetului local
al judeţului Vaslui, pe anul 2014;
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vaslui nr. 197/2014 privind aprobarea actualizării Master
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Planului pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Vaslui şi a Listei de
investiţii prioritare pentru POS MEDIU, perioada de programare 2014-2020;
Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia
Copilului Vaslui;
Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
cod. 002 Huşi – Fălciu;
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean
de Urgenţă Vaslui;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ
special din judeţul Vaslui pentru anul şcolar 2015-2016;
Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 alin.(2) al Hotărârii Consiliului
Judeţean Vaslui nr. 13/2014 privind solicitarea transmiterii unei părţi din
imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, din
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale
în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean
Vaslui.
*
*

*

Domnul Vasile Mihalache:
Menţionăm faptul că proiectul de hotărâre de la punctul 2 al ordinii de zi
a fost reformulat, după cum urmează: Proiect de hotărâre pentru aprobarea
înlocuirii anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 197/2014 privind
aprobarea actualizării Master Planului pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul
Vaslui şi a listei de investiţii prioritare pentru POS MEDIU, perioada de programare
2014-2020.
Dacă mai sunt alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi?
Dacă nu sunt, supun votului proiectul ordinii de zi prezentat.
Cine este pentru? 29 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nu sunt.
Abţineri? Nu sunt

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat proiectul ordinii de zi.
*
*

*

Domnul Vasile Mihalache:
Vă aduc la cunoştinţă că, potrivit art.46 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.77 din
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua parte la
deliberarea şi adoptarea hotărârilor, consilierii care au interes patrimonial în problema
supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii, sunteţi obligaţi să anunţaţi înainte de
începerea dezbaterilor interesul patrimonial pe care-l aveţi în problema respectivă.
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Ţinând cont că proiectele de hotărâri cuprinse pe ordinea de zi au fost
dezbătute în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea
să nu mai fie prezentate, cu excepţia rapoartelor comisiilor de specialitate.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru? 29 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nu sunt.
Abţineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea de a nu mai fi
prezentate proiectele de hotărâri cuprinse pe ordinea de zi, cu excepţia rapoartelor
comisiilor de specialitate.
*
*

*

Domnul Vasile Mihalache:
Cât priveşte modalitatea de vot, vă propun să folosim votul deschis, prin
ridicarea mâinii.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru? 29 voturi „pentru”.
Împotrivă?Nu sunt.
Abţineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea de vot deschis, prin
ridicarea mâinii.
*
*

*

Domnul Vasile Mihalache:
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe
ordinea de zi, este necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi şi preşedinte, cu
excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 1 şi 2, pentru adoptarea cărora este
necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie şi preşedinte (17), şi a proiectului de
hotărâre de la punctul 8, pentru adoptarea căruia este necesar votul a două treimi din
numărul consilierilor în funcţie şi preşedinte (22) potrivit prevederilor art.45 alin. (1),
(2) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Conform art.42 alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vi s-au pus la dispoziţie
procesele-verbale încheiate în şedinţele: ordinară din 17 decembrie 2014 , de îndată
din 23 decembrie 2014 şi de îndată din 14 ianuarie 2015, în vederea luării la
cunoştinţă a conţinutului acestora.
Precizez că aveţi posibilitatea să contestaţi conţinutul proceselor-verbale de
şedinţă şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţele respective.
*

- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară din 17
decembrie 2014.
Cine este pentru? 29 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nu sunt.
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Abţineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat aprobat procesul-verbal încheiat în
şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean din data de 17 decembrie 2014.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa de îndată din 23
decembrie 2014.
Cine este pentru? 29 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nu sunt.
Abţineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa
de îndată a Consiliului Judeţean din data de 23 decembrie 2014.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa de îndată din 14
ianuarie 2015.
Cine este pentru? 29 voturi „pentru”.
Împotrivă?Nu sunt.
Abţineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa
de îndată a Consiliului Judeţean din data de 14 ianuarie 2015.
*

Domnul Vasile Mihalache:
I. La punctul unu de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr.289/29.12.2014
privind rectificarea a XII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2014.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.
Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe
de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi
2.
Bobârnat Radu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor doua comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Bobârnat Radu:
Aş dori ca domnul director Nistor Marin să ne dea câteva lămuriri. E
adevărat, potrivit art. 82 din Legea nr.273/2006, prin dispoziţia preşedintelui
consiliului judeţean se poate majora/diminua bugetul judeţului pentru sumele aprobate
prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la
dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase
prin acte normative, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze
modificările respective. Aş dori să ştiu care este explicaţia şi care este baza juridică
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pentru includerea în dispoziţia supusă validării a sumei de 1.200 lei pentru
apartamentare la gospodări anexă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.
Domnul Nistor Marin:
În legătură cu observaţia ridicată, aş vrea sa spun că acea sumă de 1200 lei a
fost prinsă în buget pentru apartamentarea gospodăriei anexă a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vaslui întrucât era sfârşitul anului şi trebuia plătită documentaţia cadastrală.
Mai subliniez ca aceasta a fost prilejul cu care am prevăzut-o, şi nu cauza. Evident,
dispoziţia a fost dată pentru cuprinderea în buget a sumei de 6.335.000 lei repartizată
Judeţului Vaslui prin H. G. nr. 1139/2014 şi repet, cu această ocazie, s-a prins şi aceea
sumă de 1.200 de lei, sumă care, dacă nu era prinsă in dispoziţie, oricum era prinsă
acum în hotărârea consiliului judeţean.
Domnul Bobârnat Radu:
Nu se poate umbla la buget în această situaţie.
Domnul Mihalachi Vasile
Eu cred că domnul preşedinte a procedat corect privind acea dispoziţie.
Domnul Bobârnat Radu:
Şi-a depăşit atribuţiile. E o observaţie.
Domul Nistor Marin:
Nu mai am explicaţii.
Domnul Vasile Mihalache:
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole (1-2) şi anexe (anexa 1, anexa
2, anexa 3, anexa 3a).
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 18 voturi „pentru”.
Împotrivă ? 9 voturi „ impotrivă” (Bobârnat Radu, Dima Anca, Sbîrlea
Cătălin, Ştefănescu Constantin, Timofte Anca Gabriela, Pleşu Constantin Corneliu, Filip
Liviu, Panainte Florin, Curelaru Alexandru).
Abţineri ? 2 „abţineri” ( Dorin Emil, Bărăgan Marius – Andrei)

Cu majoritate de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre pentru validarea
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 289/29.12.2014 privind
rectificarea a XII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2014.
*

Domnul Vasile Mihalache:
II. La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre pentru
aprobarea înlocuirii anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.
197/2014 privind aprobarea actualizării Master Planului pentru sectorul de apă şi
apă uzată din judeţul Vaslui şi a Listei de investiţii prioritare pentru POS MEDIU,
perioada de programare 2014-2020.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană,
2. Bobârnat Radu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
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3. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea
domeniului public şi privat de interes judeţean,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele
comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul consilier Ştefănescu Ctin iese din sală.
Domnul Bobarnat Radu:
Aş dori lămuriri cu privire la proiectul de hotărâre.
Domnul Vasile Mihalache:
Pentru unele lamuriri, este prezent domnul ing. Baciu Costică din partea
Aquavas Vaslui.
Domnul Baciu Costică:
Pentru implementarea programului de investiţii 2014 – 2020 este necesar
derularea unui proiect de asistenţă tehnică, care îşi va începe derularea în timpul cel
mai scurt si se va finaliza la 31 decembrie 2020.
În acest sens, autoritatea de management POS Mediu ne-a solicitat
reactualizarea Master Planului în vederea depunerii documentaţiei, adică a caietului de
sarcini si a cererii de finanţare. Din acest motiv s-a solicitat sucursalelor Aquavas şi
tuturor UAT-urilor membre A.D.I., dacă au propuneri pentru suplimentarea
investiţiilor pentru acest proiect.
S-au primit adrese cu solicitări de suplimentare de investiţii pe infrastuctură
de apă, de apă uzată şi echipamente. Aceste solicitări de suplimentare investiţii au fost
transmise consultantului care a reactualizat Master Planul în forma prezentată
dumneavoastră.
Doresc să subliniez urmatorul lucru: s-a reactualizat doar Master Planul, nu
s-a reactualizat lista de investiţii prioritare 2014 – 2020, acest lucru nefiind permis de
autoritatea de management. S-au inclus modificări în Master Plan, ele vor intra ca
finanţare pe alte surse, iar nu pe POS Mediu ori pe Programul Operaţional de
Infrastuctură Mare. Deci, la momentul respectiv, se vor identifica alte surse pentru
aceste investiţii solicitate de UAT-uri, investiţii care sunt descrise valoric şi fizic în
Master Plan şi în materialul de prezentare.
Domnul Bobârnat Radu:
Bugetul local este afectat ?
Domnul Baciu Costică:
Bugetul local nu este afectat, propunerile UAT-urilor sunt introduse în
Master Plan, urmând ca, la momentul respectiv, să se identifice şi sursele de finanţare.
Domnul Filip Liviu:
O întrebare referitoare la actualul proiect, tot din aceeaşi ramură apă şi
canal. În ce stadiu este?
Domnul Baciu Costică:
Referitor la proiectul cu derulare în anii 2007 – 2013, vă pot spune că
toate cele trei contracte sunt înca la faza de evaluare ofertă…
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Domnul Filip Liviu:
Deci, de execuţie din anul 2015...
Domnul Baciu Costica:
Din informaţiile pe care le am, ştiu că se duc tratative între Uniunea
Europeană şi Guvernul României, în sensul că proiectele nerealizate până în anul 2015
pot fi transferate în programul de infrastuctură mare apelând la fondul de coeziune …
Domnul Filip Liviu:
Practic, dacă nu se introduc acuma, banii se pierd?
Domnul Baciu Costica:
La nivel local, nu depinde de noi, tot la nivel de tratative Guvern –
Uniunea Europeană. Va pot spune că nu numai Romania se află in această fază:
Slovenia, Slovacia, sunt foarte multe ţări în UE care nu au reuşit să finalizeze
programul 2007 – 2013.
Domnul Vasile Mihalache: Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supune votului proiectul de hotărâre pe articole (1,2) şi anexa .
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 26 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt.
Abţineri ? 2 „abţineri” ( Dorin Emil, Bărăgan Marius – Andrei).

Cu majoritate de voturi a fost adoptat, proiectul de hotărâre pentru aprobarea
înlocuirii anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 197/2014 privind
aprobarea actualizării Master Planului pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul
Vaslui şi a Listei de investiţii prioritare pentru POS MEDIU, perioada de programare
2014-2020.
*
Domnul Vasile Mihalache:
La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Bobârnat Radu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
2. Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială,
protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi
sport,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu
aviz favorabil.
Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supune votului proiectul de hotărâre pe articole (1-3).
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 26 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt.
Abţineri ? 2 „abţineri” ( Dorin Emil, Bărăgan Marius – Andrei )

Cu majoritate de voturi a fost adoptat, proiectul de hotărâre privind actualizarea
componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vaslui.
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*

Domnul Vasile Mihalache
La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 002 Huşi – Fălciu.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.
Bobârnat Radu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
2.
Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea
domeniului public şi privat de interes judeţean,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor doua comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu
aviz favorabil.
Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supune votului proiectul de hotărâre pe articole (1-3).
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 26 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt.
Abţineri ? 2 „abţineri” ( Dorin Emil, Bărăgan Marius – Andrei )

Cu majoritate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 002 Huşi – Fălciu.
*

Domnul Vasile Mihalache:
La punctul cinci de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.
Bobârnat Radu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
2.
Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supune votului proiectul de hotărâre pe articole (1-7).
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 26 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt.
Abţineri ? 2„ abţineri” ( Dorin Emil, Băragan Marius – Andrei )

Cu majoritate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea
statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului judeţean Vaslui.
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*

Domnul Vasile Mihalache
La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.
Bobârnat Radu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
2.
Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele
comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalache:
Dacă doamna manager are de adăugat ceva...
Doamna Ana-Smaranda Rinder:
Nu. Precizez doar că modificările se datorează promovărilor medicilor în
funcţie.
Doamna Cristina Tiron:
În ce specialitate?
Doamna Ana-Smaranda Rinder:
N-aş putea să vă spun în ce specialitate. La psihiatrie sunt două
promovări; este vorba de cei care au promovat examenul de specialist anul trecut, însă
abia acum a venit ordinul de confirmare.
Spre deosebire de alte instituţii publice la care, în momentul în care
promovează, personalul se cunoaşte dinainte, în sensul că la împlinirea unei anumite
vechimi se poate promova în grad, în spital se fac promovări doar prin examene care
se desfăşoară la nivel naţional, examene de rezidenţiat, examene de medic specialist
sau de medic primar. Deci nu există o dată fixă, este posibil ca personalul să
împlinească vechimea necesară în ianuarie, dar examenele se dau la nivel naţional, de
regulă toamna, în octombrie sau în noiembrie.
Domnul Vasile Mihalache: Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supune votului proiectul de hotărâre pe articole (1-5) .
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 26 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt.
Abţineri ? 2 „abţineri” ( Dorin Emil, Bărăgan Marius – Andrei )
Cu majoritate de voturi a fost adoptat, proiectul de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.
*
Reintră în sală domnul consilier Ştefănescu Constantin.
Domnul Vasile Milahache
La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
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aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui
pentru anul şcolar 2015-2016.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Bobârnat Radu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
2. Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială,
protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi
sport,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu
aviz favorabil.
Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supune votului proiectul de hotărâre pe articole (1-2) şi anexa.
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 27 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt.
Abţineri ? 2 „abţineri” ( Dorin Emil, Bărăgan Marius – Andrei )
Cu majoritate de voturi a fost adoptat, proiectul de hotărâre privind aprobarea
organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui pentru anul
şcolar 2015-2016.
*

Domnul Vasile Mihalache:
La punctul opt de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre pentru
modificarea art.1 alin.(2) al Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 13/2014
privind solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 1563, situat în localitatea
Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, din domeniul public al statului şi din administrarea
Ministerului Apărării Naţiionale în domeniul public al judeţului Vaslui şi în
administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Bobârnat Radu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
2. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea
domeniului public şi privat de interes judeţean,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.

Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu
aviz favorabil.
Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supune votului proiectul de hotărâre pe articole ( I-III) .
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 27 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt.
Abţineri ? 2 „abţineri” ( Dorin Emil, Bărăgan Marius – Andrei ).
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Cu majoritate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru
modificarea art.1 alin.(2) al Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 13/2014
privind solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 1563, situat în localitatea
Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, din domeniul public al statului şi din administrarea
Ministerului Apărării Naţiionale în domeniul public al judeţului Vaslui şi în
administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
Domnul Vasile Mihalache:
Aş dori o explicaţie pentru cele două „abţineri”. Dacă vreţi...
Domnul Dorin Emil
Nu suntem obligaţi.
Domnul Vasile Mihalache:
Dar nici noi să vă plătim…
Probleme la „diverse”?
Domnul Curelaru Alexandru
Propun să ţinem un moment de reculegere pentru fostul primar al
municipiului Bârlad, domnul Aurel Neculai Găvan.
Toţi cei prezenţi se ridică şi păstrează un moment de reculegere în
amintirea acestuia.
Domnul Vasile Mihalache:
Vă mulţumim!
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, declar închise lucrările
şedinţei consiliului judeţean.
ORA 16:30

VICEPREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Secretar al judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

Red: SS/SS
Ex.: 1
Dos: I/B/2
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