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În numai două minute, puteți stabili care sunt proiectele prioritare pentru viitorul
județului Vaslui. Totul, pe site-ul Consiliului Județean, care a lansat o consultare publică
pentru strategia de dezvoltare a județului. În domeniul economic, spre exemplu, puteți
alege între un parc industrial sau o piață en-gros pentru produse alimentare.

Consiliul Județean (CJ) Vaslui apelează la opiniile vasluienilor pentru a stabili care vor fi
prioritățile de dezvoltare ale județului. Acestea urmează să fie cuprinse în „Strategia de
dezvoltare socio-economică a județului Vaslui 2021-2027”, principalul document de
planificare strategică, care în prezent se află în etapa de elaborare.
„Instituția noastră a identificat 28 de proiecte de investiții care răspund nevoilor de dezvoltare
economico-socială a județului. În vederea prioritizării acestora, vă invităm să participați la
sondajul pentru stabilirea celor mai importante proiecte, până la data de 24.07.2020. Vă rugăm
să ierarhizați 5 proiecte din lista cu proiectele prioritare pentru perioada 2021-2027 a județului
Vaslui prin notare de la 1 la 5, astfel: 1 – mai puțin important… 5 – foarte important”, se spune
în anunțul public de pe site-ul instituției.
În domeniul economic, vasluienii au de ales ca importanță între un parc agroindustrial Vaslui
și o piață en-gros pentru produse agro-alimentare. În domeniul turism-agrement, aveți de ales
între complexul muzeal „Satul Moldovenesc”, Centrul Balnear Ghermănești, Parcul de
agrement Vaslui, Muzeul de tehnică militară și Observatorul Astronomic Bârlad (având ca
dotare cel mai mare telescop din România). În domeniul cultură-patrimoniu, opțiunile
vasluienilor se pot duce către Reabilitare Casa memorială “Emil Racoviță”, Reabilitare „Podul
Doamnei” Roșiești, Dezvoltarea Centrului Cultural Multifuncțional Vaslui (sală de teatru etc.),
Construirea unui sediu adaptat condițiilor moderne de funcționare pentru Biblioteca Județeană

„Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Conservarea/restaurarea monumentelor cu potențial
turistic (Mănăstirea Părvești etc.). Domeniul sănătate are cele mai importante proiecte:
Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui, Extindere bloc operator la Spitalul Județean de
Urgență Vaslui, Reabilitare Pavilion TBC – Spitalul Județean de Urgență Vaslui și Centru de
Îngrijiri Paliative Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Domeniul asistență socială propune
pentru cei care vor vota următoarele investiții: Centrul de Asistență Medico-Socială
Ghermănești, Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Vaslui, Centrul pentru persoane cu
Alzheimer, Extindere Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești, Extindere Centrul de
Asistență Medico-Socială Codăești.
Mai mult decât atât, în cadrul consultării publice lansată de CJ Vaslui, vasluienii pot veni cu
idei noi. „Dacă aveți alte idei de proiecte pe care le considerați prioritare pentru dezvoltarea
Județului Vaslui, vă rugăm să ni le transmiteți prin intermediul acestui chestionar”, se arată în
anunț.

