HOTĂRÂREA Nr.23/2006
privind validarea desemnării nominale a unui membru
al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
având în vedere prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui nr.5/2006
privind desemnarea domnului Guzgan Valentin, ca reprezentant al comunităţii locale, membru
A.T.O.P.;
în conformitate cu prevederile art.17 alin.(3) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române coroborate cu prevederile art.7 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;
în temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul judeţean Vaslui ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se validează următoarea modificare în componenţa nominală a Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică Vaslui, validată prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.80/2004, după cum
urmează:
Membru: Guzgan Valentin, reprezentant al comunităţii locale
Art.2. – Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.80/2004 se modifică în mod corespunzător.
Vaslui, 28 februarie 2006
P R E Ş E D I N T E,
Corneliu Bichineţ
Contrasemnează :
Secretar general al judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

RAPORT
cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii preşedintelui şi a hotărârilor Consiliului
judeţean în anul 2005
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Stimaţi invitaţi,
După cum bine cunoaşteţi, Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, stabileşte prin art.116 alin.(1), lit.”l” obligaţia ce-mi revine în
calitate de preşedinte al Consiliului judeţean de a vă prezenta raportul cu privire la modul cum mi-am
adus la îndeplinire atribuţiile proprii şi hotărârile consiliului judeţean în anul 2005.
În perioada care a trecut am depus eforturi şi interes pentru ca instituţia pe care o reprezint
să-şi exercite în mod corespunzător prerogativele ce-i sunt atribuite prin lege, în calitatea sa de
autoritate a administraţiei publice judeţene investită cu gestionarea intereselor colectivităţilor locale,
cât şi cele de autoritate a statului, care îi conferă dreptul de a realiza în teritoriu activităţi statale de
interes naţional.
În spiritul celor menţionate vă adresez rugămintea de a-mi îngădui să vă prezint pe scurt,
modul în care a fost organizată şi a funcţionat administraţia publică judeţeană, în vederea realizării
obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului precum şi prin
hotărârile adoptate de Consiliul judeţean în acest interval de timp.
În perioada ianuarie-decembrie 2005 am condus 11 şedinţe ale consiliului judeţean, din care
6 şedinţe ordinare şi 5 şedinţe extraordinare, fiind adoptate 109 hotărâri al căror iniţiator am fost, cu
excepţia unei singure hotărâri iniţiator fiind consilierul judeţean Gheorghe Trifan, şi au vizat, în
principal:
• rectificări ale bugetului propriu;
• aprobare cont execuţie a bugetului propriu al judeţului Vaslui pe anul 2004;
• demisii consilieri;
• validarea alegerii unor consilieri;
• modificări ale componenţei comisiilor de specialitate;
• numiri şi validări membrii în diferite comisii;
• repartizări pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din
impozitul pe venit, din TVA;
• aprobare/adoptare strategii, planuri de restructurare;
• definitivări numiri directori ai unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean;
• numirea directorului S.C. “Lucrări drumuri şi poduri” S.A. Vaslui
• transmiterea unor imobile, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea
Consiliului judeţean în administrarea altor instituţii publice, declasarea unor imobile din
domeniul public al judeţului în domeniul privat;
• finanţări proiecte sportive;
• cofinanţări proiecte;
• înfiinţări servicii de protecţie a copilului;
• închideri centre de plasament, instituţii rezidenţiale pentru persoane cu handicap;
• stabilire cuantum taxe locale de competenţa Consiliului judeţean Vaslui;
• constituire comandament antiepizootic;
• transformări funcţii publice de execuţie existente în statele de funcţii ale aparatului
propriu şi instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean;
• aprobarea participării Consiliului judeţean Vaslui la realizarea şi implementarea de
diverse proiecte.

Proiectele de hotărâri au fost bine fundamentate, inclusiv prin contribuţia comisiilor de
specialitate şi prin amendamentele propuse de dumneavoastră, doamnelor şi domnilor consilieri, iar
hotărârile adoptate au fost comunicate celor interesaţi în termenele prevăzute de lege.
Analizând într-o perspectivă de ansamblu modul în care au fost finalizate obiectivele
stabilite prin hotărârile Consiliului judeţean, apreciez că am demonstrat că avem capacitatea să ducem
la bun sfârşit angajamentele asumate fără să ignorăm totodată principiile care trebuie să guverneze
întreaga noastră activitate: transparenţă, responsabilitate, eficienţă, economicitate şi legalitate.
Săptămânal în întâlnirile cu conducătorii compartimentelor de specialitate şi ai serviciilor şi
instituţiilor publice de sub autoritatea consiliului judeţean am evaluat modul cum au fost îndeplinite
dispoziţiile reieşite din hotărârile adoptate stabilind, totodată, măsurile de natură tehnicoorganizatorice ce s-au impus. Desigur, sunt şi hotărâri a căror dispoziţii nu au putut fi finalizate, în
parte sau în totalitate, şi aici aş exemplifica hotărârea privind elaborarea Programului de reabilitare a
clădirilor de locuinţe şi faţadelor acestora, dar din raţiuni mai mult obiective decât subiective,
autorităţile publice locale nefiind receptive la solicitările noastre în vederea transmiterii informaţiilor
necesare.
Modul cum acestea au fost practic îndeplinite îl voi prezenta pe larg în cele ce urmează, nu
înainte de a menţiona că în aceeaşi perioadă am emis un număr de 242 de dispoziţii cu caracter
individual privind:
 numirea unor comisii de examinare la concursurile pentru încadrarea pe post, de licitaţie, de
recepţie a unor obiective, de inventariere a patrimoniului, etc.;
 drepturi salariale ale personalului consiliului judeţean – salarii, sporuri de vechime, etc.;
 convocarea consiliului judeţean în şedinţe ordinare şi extraordinare ;
 încetarea raporturilor de serviciu a unor salariaţi ;
 desemnarea unor reprezentanţi care să facă parte din comisiile de examinare a candidaţilor
pentru ocuparea unor posturi la primăriile locale ;
 numiri de comisii de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de bunuri şi
servicii.
Totodată, am emis un număr de 62 certificate de urbanism, 51 autorizaţii de construire şi 96
acorduri unice, date în competenţa preşedintelui consiliului judeţean şi am încheiat 70 contracte
administrative, din care 26 pentru executări lucrări, 22 prestări servicii, 16 achiziţii de bunuri şi 6
pentru valorificarea bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului ( concesionare, închiriere,
vânzare).
În aceeaşi perioadă au fost înregistrate 250 de petiţii, din care au fost soluţionate 246, şi am
acordat împreună cu vicepreşedinţii consiliului judeţean un număr de 110 audienţe.
În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin în calitate de autoritate a administraţiei publice
judeţene, Consiliul judeţean Vaslui dispune de un aparat propriu a cărui coordonare, îndrumare şi
control a activităţii am asigurat-o în perioada supusă analizei.
Structura organizatorică a aparatului propriu de specialitate cuprinde un număr total de 121
posturi din care 85 posturi de funcţie publică şi 36 posturi în regim contractual, elaborată astfel ca
aceasta să asigure o maximă funcţionalitate între direcţiile şi compartimentele de specialitate şi
conducerea consiliului judeţean.
Ţinând cont că una din priorităţile formulate prin strategia Guvernului privind reforma
administraţiei publice este de a pregăti la nivel local structuri puternice care să acceseze finanţările
acordate României prin fondurile structurale, începând cu 01.01.2005, în structura organizatorică
funcţionează direcţia de dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale prin
reorganizarea serviciului de dezvoltare economică din cadrul Direcţiei economice. În vederea
completării acestei direcţii cu personal de specialitate, în conformitate cu prevederile legale în
materie, s-au făcut demersurile necesare la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi s-a obţinut
aviz favorabil pentru organizarea concursului de ocupare a posturilor de funcţie publică de execuţie,
dovedite a fi unice prin sarcinile şi competenţele ce le revin.
Modificările intervenite în structura organizatorică corelate cu modificările şi completările
legislaţiei în domeniul specific unor compartimente a impus elaborarea regulamentului de organizare

şi funcţionare precum şi actualizarea fişelor postului pentru fiecare funcţie publică, stabilindu-se
sarcinile şi obiectivele concrete pentru fiecare funcţionar public.
În anul 2005, din aparatul propriu am eliberat din funcţia publică deţinută, prin pensionare
pentru limita de vârstă, un număr de trei persoane, prin transfer în interesul serviciului o persoană iar
prin încetarea raporturilor de serviciu cu acordul părţilor, cinci persoane plecând în alte domenii de
activitate ori în funcţii publice superioare la alte instituţii publice.
Ca urmare a organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante am încadrat cinci
persoane pe posturi de funcţie publică cu studii superioare, pentru care am făcut demersurile necesare
la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici de obţinere a avizului favorabil desfăşurării
concursurilor şi o persoană pe post de funcţie în regim contractual.
Totodată, un număr de opt tineri funcţionari publici cu studii superioare, pe baza rezultatelor
deosebite obţinute în activitatea desfăşurată ca stagiari în cadrul aparatului propriu, i-am numit
definitiv în funcţiile publice de asistent.
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii întregului personal din aparatul propriu, am
asigurat cadrul organizatoric şi prevederile bugetare pentru aplicarea prevederilor legale în materie de
salarizare, încadrare cu personal competent, perfecţionarea pregătirii profesionale a celui existent.
Prin Institutul Naţional de Administraţie Bucureşti, Centrul Regional de Formare continuă
pentru Administraţia Publică Locală Iaşi şi alte instituţii specializate în domeniul perfecţionării
pregătirii profesionale am asigurat perfecţionarea pregătirii profesionale a unui număr de 22 salariaţi.
Prin Programul PHARE 2002 – „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la
nivel local”, în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii de finanţare a proiectelor de dezvoltare locală
din surse externe” organizat de Consiliul judeţean Vaslui, am asigurat perfecţionarea pregătirii
profesionale a unui număr de 13 tineri funcţionari publici pe trei module: noţiuni de integrare
europeană; planificare strategică şi bazele administraţiei.
Prin proiect cu finanţare externă implementat de Federaţia Autorităţilor locale din România,
am asigurat perfecţionarea pregătirii profesionale a unui număr de 13 funcţionari publici pe patru
module: managementul proiectelor; comunicare; planificare strategică şi participare cetăţenească iar
prin proiect derulat de Ministerul Integrării Europene – 14 funcţionari publici pe cinci module:
dezvoltare de propuneri de proiecte; evaluarea şi selectarea proiectelor; management financiar,
implementare proiecte şi respectiv analiza economico-financiară şi evaluarea riscurilor.
Pentru ca întreg personalul din aparatul propriu să fie pregătit profesional în vederea
executării atribuţiilor şi competenţelor ce le revin cu un grad înalt de profesionalism, am urmărit a
continua autoperfecţionarea la nivel de direcţii şi compartimente.
În vederea asigurării bunei desfăşurări a activităţii instituţiilor şi serviciilor publice de sub
autoritatea consiliului judeţean, la solicitarea acestora, am propus şi au fost aprobate, modificările în
structurile organizatorice şi statele de funcţii, corelate cu numărul de posturi şi cheltuielile de personal
alocate prin buget cu această destinaţie.
În perioada analizată, am urmărit ca activitatea de comunicare cu presa să se desfăşoare în
bune condiţii, într-un climat de înţelegere şi colaborare între părţi. Menţinerea relaţiilor de comunicare
dintre mine, în calitate de preşedinte şi mass-media din judeţ a reprezentat permanent o prioritate,
conştient fiind de rolul important pe care îl are această verigă în informarea cetăţenilor judeţului.
Atât prin intermediul presei scrise cât şi a audiovizualului am încercat şi, aş îndrăzni să
spun că am şi reuşit, să menţin o comunicare „vie” cu cetăţenii oferindu-le informaţii de interes
public, respectând în acelaşi timp libertatea presei. Ştirile de presă, comunicatele şi conferinţele de
presă, alături de interviurile pe care le-am acordat în presa locală, au fost în măsură să oglindească
imaginea instituţiei Consiliului judeţean.
Desigur că jurnaliştii doresc, fiecare în parte, să obţină informaţii în exclusivitate dar, în
pofida acestui fapt, tratamentul abordat a fost non-discriminatoriu, scopul fiind să mă adresez tuturor
mediilor.
În vederea asigurării transparenţei în relaţiile dintre cetăţean şi Consiliul judeţean
Vaslui, potrivit prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, am asigurat accesul la informaţiile de interes public, din oficiu sau la cerere, în condiţiile

legii, prin consultare la sediul instituţiei în punctul de informare-documentare sau prin consultarea
site-ul instituţiei www.vaslui.ro/consiliu.
Nu au existat plângeri în instanţă referitoare la modul de aplicare a Legii nr.544/2001
privind liberul acces la informaţiile publice
În ce priveşte accesul ziariştilor la informaţiile de interes public, acesta este garantat, iar
activitatea de culegere şi difuzare a informaţiilor constituie o concretizare a satisfacerii exigenţelor
cetăţenilor ca beneficiari ai serviciilor publice. Pentru asigurarea acestui drept, am organizat, de
regulă, o dată pe săptămână, conferinţe de presă.
Aici problemele sunt legate de faptul că unele activităţi ale instituţiei, cu o ţintă precis
stabilită, pot să fie finalizate imediat sau, până la finalizarea lor, pot să treacă mai multe luni, sau chiar
ani.
În consecinţă, în toată această perioadă pot exista mai multe etape, în raport cu evoluţia
lucrărilor, care să-ţi permită să fii transparent şi să comunici cu opinia publică. Tocmai acesta va fi
rolul conferinţelor de presă, ca managementul corect şi o comunicare deosebită să ajungă la
beneficiarul serviciilor prestate şi să reuşească realizarea unei imagini corespunzătoare.
Deoarece a existat obişnuinţa unei deschideri către cetăţean, aplicarea legii accesului la
informaţiile publice se face într-o notă de continuitate, fără panica pierderii unui monopol şi fără
rezultate spectaculoase pe termen scurt.
Ca reprezentant al judeţului în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi
juridice române şi străine, precum şi în justiţie, am apărat interesele acestuia precum şi ale instituţiei
pe care o conduc. Numai pe rolul instanţelor judecătoreşti, în perioada ianuarie – decembrie 2005 au
fost un număr de 16 acţiuni civile ; în 15 din aceste dosare, Consiliul judeţean a avut calitatea
procesuală de pârât, iar în una din aceste acţiuni, s-a acordat sprijin şi reprezentare în instanţă
Consiliului local Poieneşti.
Din totalul de 16 cauze, 5 cauze sunt deja soluţionate.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
Asigurarea resurselor financiare, atât pentru finanţarea activităţii aparatului propriu cât şi a
instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului judeţean au constituit în calitatea mea
de ordonator principal de credite o preocupare permanentă.
În ceea ce priveşte resursele financiare alocate pentru îndeplinirea acestor atribuţii şi
gestionarea lor, în anul 2005, bugetul centralizat al judeţului Vaslui însumează la venituri şi cheltuieli
un total de 304,8 milioane lei noi (3.048 miliarde lei vechi), din care în bugetul propriu se regăsesc
75,1 milioane lei RON, în bugetul municipiilor sunt cuprinse 121,1 milioane lei RON, la oraşe 10,0
milioane lei RON şi la comune 97,9 milioane lei RON.
Din totalul cheltuielilor cuprinse în bugetul centralizat au fost repartizate autorităţilor
publice din judeţ peste 38,4 milioane lei RON; de asemenea, pentru sănătate au fost alocate 2,1
milioane lei RON; învăţământului 116,2 milioane lei RON, iar pentru cultură, religie, sport şi tineret
s-a alocat 9,8 milioane lei RON; pentru asistenţă socială 68,8 milioane lei RON, 32,2 milioane lei
RON pentru servicii şi dezvoltare publică, iar pentru acţiuni economice 20,2 milioane lei RON,
diferenţa fiind alocată altor capitole bugetare. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat s-a făcut pe destinaţii, în conformitate cu
prevederile legale, în aşa fel încât bugetele locale să fie echilibrate şi să permită desfăşurarea normală
a activităţilor în toate comunităţile din judeţ. Astfel, au fost repartizate consiliilor locale sume şi cote
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor acestora în cuantum de
51,9 milioane lei RON, pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat fonduri în valoare de
107,4 milioane lei RON, pentru plata însoţitorilor persoanelor cu handicap suma de 9,92 milioane lei
RON, iar pentru aplicarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat s-au repartizat 25,9 milioane
lei RON. Precizez că numărul mediu lunar de beneficiari ai venitului minim garantat este de 54.123
persoane, ceea ce înseamnă peste 11,77 % din populaţia judeţului.

O atenţie deosebită am acordat pe parcursul întregului an aplicării prevederilor Programului
“Cornul şi laptele”, pentru care a fost alocat un fond de aproape 6,5 milioane lei. Punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 a necesitat un efort deosebit, începând de
la stabilirea traseelor, a programului de aprovizionare a şcolilor, organizarea licitaţiei electronice,
desfăşurarea propriu-zisă a acţiunii de distribuire a produselor lactate şi de panificaţie, precum şi
efectuarea operaţiunilor de decontare a serviciilor prestate de cei doi agenţi economici câştigători ai
licitaţiei electronice.
Asigurarea resurselor financiare, atât pentru finanţarea activităţii aparatului propriu cât şi a
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, a constituit o preocupare permanentă, astfel încât
veniturile şi cheltuielile prevăzute în bugetul propriu s-au situat, în anul 2005, la 73,2 milioane lei
RON, (732 miliarde lei vechi).
În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate din bugetul propriu al judeţului, sunt de subliniat
realizările din următoarele domenii:
-învăţământ: prin alocarea a 10,96 milioane lei RON s-au realizat importante
investiţii la instituţiile de învăţământ special care se finanţează din bugetul propriu. Astfel, la Şcoala
specială Vaslui a fost montată centrala termică pe gaze naturale, iar Şcoala specială din Huşi a fost
racordată la toate utilităţile;
-sănătate: la Spitalul judeţean de urgenţă Vaslui au fost alocate în acest an 338 mii
lei RON, realizându-se modernizarea sistemului de încălzire prin introducerea gazului metan;
-asistenţa socială a fost finanţată cu suma de 39.1 milioane lei RON, reprezentând
53,4% din bugetul propriu pe anul 2005; din totalul fondurilor alocate la acest capitol, 34,5 milioane
lei RON au fost alocate Direcţiei Generale de AsistentţăSociala şi Protecţia Copilului;
-menţinerea stării de viabilitate a drumurilor judeţene- 9,6 milioane lei RON, din
care 1,1 milioane lei RON au fost alocaţi pentru finalizarea a două obiective de investiţie
(modernizarea drumului judeţean 244 B Creţesti-Hoceni-Murgeni şi podul de beton armat din
localitatea Alexandru Vlahuţă) şi achiziţionarea a doua autobasculante de mare capacitate, pentru
transport agregate.
Datorită faptului că fondurile aflate la dispoziţia Consiliului judetean au fost insuficiente,
un accent deosebit am pus pe utilizarea cât mai eficientă a banului public, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, precum si pe atragerea de surse naţionale şi internaţionale de finanţare.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
Activitatea în domeniul investiţiilor s-a axat pe urmărirea programelor de investiţii proprii,
ale instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliului judeţean, precum şi acordarea de asistenţă tehnică de
specialitate consiliilor locale care solicită aceasta pentru întocmirea programelor de investiţii şi
realizarea acestora fără însă a ne substitui competenţelor acestora în rezolvarea problemelor.
Astfel, lucrările în domeniul infrastructurii tehnico- edilitare au totalizat suma de 53
milioane RON (530 miliarde lei vechi). Dintre cele mai importante obiective de investiţii finanţate în
anul 2005, amintim :
-alimentări cu apă pentru un număr de 23404 locuitori din mediul rural al judeţului, în
comunele Fălciu, Murgeni, Boţeşti, Micleşti, Hoceni, Parpaniţa (Negreşti), Cîrja – Murgeni, Zorleni,
Costeşti, Lipovăţ, Fălciu, Berezeni, în sumă de 18,3 milioane lei RON ;
- pietruiri drumuri comunale, pe o lungime totală de 20,5 km, în valoare de 3,5
milioane lei RON, pe traseele Satu Nou- Portari, Gara Docăneasa- Docani, Floreşti- Poieneşti,
Puşcaşi- Poiana lui Alexa;
-modernizări drumuri comunale, finanţate prin Programul Sapard, pe o lungime totală
de 34,8 km în valoare totală de 17,2 milioane lei RON, pe trasele Giurcani-Peicani, Micleşti–
Chirceşti, Pădureni – Davideşti – Capotesti, Cîrjoani – Bogeşti – Tomeşti, Puieşti-Cetăţuia, Gura
Văii- Pogoneşti ;

-reabilitări drumuri comunale, realizate cu finanţarea Fondului Român pentru
Dezvoltare Socială, în valoare totală de 1,8 milioane lei RON, în comunele Cozmeşti, Lunca Banului,
Oşeşti, Puieşti, Pungeşti, Puşcaşi, Ştefan cel Mare, Tăcuta ;
-lucrări de întreţinere drumuri şi poduri, în valoare totală de 1,88 milioane lei RON, în
42 de localităţi ale judeţului;
-lucrări de refacere a drumurilor afectate de inundaţiile din acest an, în valoare totală
de 4,045 milioane lei RON ;
-lucrări la obiective din patrimoniul Consiliului judeţean, dintre care, cele mai
importante sunt : Centrul medico-social Băceşti, Şcoala specială Negreşti, Poligon Delea, Casa de
copii nr.2 Bîrlad, clădirea din strada Ştefan cel Mare nr.70 (fostul sediu al Băncii Naţionale),
Pavilionul expoziţional « Marcel Guguianu » ; amplasarea indicatoarelor rutiere de semnalizare a
intrărilor în judeţul Vaslui.
Cu sprijinul Guvernului Valon din Belgia a fost întocmit studiul de prefezabilitate pentru
“Managementul regional al deşeurilor urbane în judeţul Vaslui, zona Bîrlad-Vaslui”, urmând a se găsi
surse de finanţare pentru întocmirea proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor.
Pe parcursul anului 2005 consultantul spaniol IMATHIA a finalizat întreaga documentaţie
tehnică pentru proiectul de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă, a reţelelor de canalizare şi a
staţiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti. Această documentaţie, cu
modificările şi completările efectuate de către Ministerul Mediului, beneficiarii investiţiei precum şi
raportul întocmit de consultantul de specialitate au fost înaintate consultantului spaniol în vederea
includerii în varianta finală a proiectului.
Prin programul EU – ISPA RO 16P PA012, finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul
României, beneficiem de asistenţă tehnică din partea unui consorţiu internaţional format din 3
consultanţi de specialitate pentru îmbunătăţirea performanţelor financiare şi operaţionale în vederea
implementării proiectului. Obiectivul principal al acestei asistenţe este de a crea un operator puternic
care să poată accesa fondurile europene nerambursabile şi capabil să implementeze proiectul în cele 4
oraşe.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
Aşa cum am amintit de altfel pe parcursul alocuţiunii mele, atenţia noastră, eforturile
noastre financiare au fost îndreptate şi spre instituţiile de cultură aflate în finanţarea consiliului
judeţean. Este necesar să acordăm o atenţie sporită atât din punct de vedere material cât şi al
înţelegerii problemelor cu care se confruntă aceste instituţii pentru a repune cultura şi arta în drepturile
lor legitime, de a le asigura conform misiunii lor educativ intelectuale rolul şi locul pe care îl merită în
societate ca purtătoare şi creatoare de identitate naţională.
Biblioteca Judeţeană “N.Milescu Spătarul” Vaslui funcţionează ca centru de informare, ca
partener în procesul educaţiei permanente şi ca instituţie cu rol social şi cultural în sistemul
comunicaţional şi informaţional.
Pentru a răspunde acestor competenţe, au fost create instrumente eficiente de informare a
populaţiei asupra fondului de documente prin informatizarea întregii activităţi şi dezvoltarea
serviciilor pentru public.
Răspunsul Bibliotecii Judeţene “N. Milescu Spătarul” din Vaslui faţă de explozia
informaţională s-a concretizat în adaptarea propriilor colecţii, programe şi activităţi la condiţiile locale
în care funcţionează şi la cerinţele comunităţii pe care o deserveşte. În acest sens, Biblioteca Judeţeană
“N. Milescu Spătarul” Vaslui se numără printre bibliotecile judeţene unde nivelul calitativ al
serviciilor publice este foarte ridicat. Colecţiile bibliotecii, de aproximativ 220.000 unităţi de
bibliotecă, au crescut în 2005 cu 4.484 unităţi de bibliotecă, în valoare de 54.349 lei RON.
Răspunzând cerinţelor de informare ale locuitorilor judeţului, Biblioteca judeţeană a
difuzat un număr de 159.053 documente şi a fost vizitată de un număr de 54.168 utilizatori. Numărul
total al utilizatorilor înscrişi în baza de date este de 13.640.

O prioritate pentru Biblioteca judeţeană a fost în 2005 (şi continuă să fie) modernizarea şi
informatizarea serviciilor de bibliotecă. În prezent, Biblioteca judeţeană asigură servicii moderne prin
33 de calculatoare legate în reţea, oferind utilizatorilor posibilitatea de consultare a bazei de date a
bibliotecii şi utilizarea internetului.
Pe aceeaşi linie a modernizării se înscrie şi inaugurarea, la Secţia multimedia, la 10
decembrie 2005, a Filmotecii cu program de cinemateca.
Ca for metodologic, Biblioteca Judeţeană “N. Milescu Spătarul”, prin Serviciul de asistenţă
metodică, coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului Vaslui, biblioteci ce sunt
organizate în 12 centre metodice. Din cele 73 de biblioteci, 30 sunt informatizate prin soft achiziţionat
din bugetele locale, astfel încât se poate realiza reţeaua intranet.
Anul 2005 a fost anul cu cele mai valoroase manifestări culturale, dintre care amintim:
Colocviul Naţional de Didactică a Limbii şi Literaturii române “Constantin Parfene”, ediţia a II-a ;
Salonul de Carte, ediţia a XVI-a, omagiu adus domnilor Grigore Vieru si Theodor Codreanu;
Academia de vara a elevilor de la Pădureni, aflata la ediţia I, cu participarea scriitorului Alexandru
Mironov; ediţia a III-a a simpozionului “Biblioteca virtuală” ; Festivalul Şanselor Tale, ediţia a IV-a.
Activitatea specifică instituţiilor muzeale s-a conturat în proiecte şi programe reprezentând
expoziţii tematice, manifestări cultural-educative, conservarea şi restaurarea patrimoniului, aniversări
şi comemorări ale judeţului Vaslui.
În ceea ce priveşte activitatea Teatrului „Victor Ion Popa”, anul 2005 a stat sub semnul
sărbătoririi semicentenarului presigioasei instituţii de cultura. La 28 decembrie 1955, pe scena
teatrului proaspăt înfiinţat se bătea primul gong al celui dintâi spectacol cu piesa „ Mielul turbat” de
Aurel Baranga.
Printre premierele înscrise în repertoriul teatrului în acest an menţionăm „Tâlharul” de
Karel Capec, „Fata morgana” de Dumitru Solomon şi „Ciuta” de Victor Ion Popa, spectacol care a
marcat debutul manifestărilor dedicate semicentenarului instituţiei.
Activitatea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din
Vaslui s-a concentrat în jurul a trei mari direcţii, şi anume: cercetarea fenomenului creaţiei populare şi
a tradiţiilor; realizarea de manifestări culturale (spectacole, expoziţii, lansări de carte, târguri, ateliere);
coordonarea activităţilor căminelor culturale.
Activitatea de cercetare ştiinţifică se concretizează în primul rând prin organizarea de
campanii de cercetare etnografică. În perioada 14-28 iulie, Centrul a desfăşurat a treia campanie, care
a avut loc în zona Huşilor. Tot în cadrul activităţii ştiinţifice se înscriu susţinerile de comunicări la
diferite sesiuni ştiinţifice şi publicarea de articole în reviste de specialitate, precum şi elaborarea sau
susţinerea apariţiilor de publicaţii în domeniu. Menţionăm aici publicarea primelor trei volume din
Revista de limbă, literatură şi artă populară „Ion Creangă”, în ediţie anastatică. Tot în 2005 s-a
publicat volumul Un pol de contribuţii etnografic-folcloristice privind realităţile vasluiene, semnat de
prof.univ. Vasile Adăscăliţei. De curând, a fost realizat un album de prezentare a pictorului naiv
Costică Onuţă, recunoscut şi apreciat atât în ţară, cât şi în străinătate. Pentru mediatizarea şi
conştientizarea publicului cu privire la credinţele satului tradiţional, specialiştii Centrului au realizat o
broşură în care prezintă sărbătorile şi credinţele de primăvară, urmând să apară încă trei broşuri,
dedicate celorlalte anotimpuri.
Manifestările organizate urmăresc promovarea meşterilor populari, a obiceiurilor specifice
zonei, facilitarea întâlnirilor cu fii ai satelor şi promovarea istoriei locale prin organizarea de zile ale
satelor, prezentarea ansamblurilor şi interpreţilor locali.
În încercarea de a oferi o motivaţie creatorilor populari, se organizează Târgul meşterilor
populari, aflat anul acesta la a treia ediţie. De doi ani, Târgul de meşteri populari se organizează şi la
Bîrlad, în cadrul Sărbătorii Toamnei. Tot pentru încurajarea meşterilor populari, se organizează, de
trei ani, manifestarea „Ouă încondeiate. Icoane pe sticlă. Expoziţie. Atelier. Vânzare”. In cadrul
Festivalului „Datini şi obiceiuri de iarnă” (18 decembrie) sunt prezente formaţii din aproape toate
comunele judeţului. Pentru promovarea rapsozilor populari din zonă, a fost organizat Festivalulconcurs „Fluieraşul Vasluian”. În acest an s-a realizat prima ediţie a Festivalului fanfarelor,
manifestare menită să promoveze unul dintre cele mai răspândite genuri de muzică din judeţ.

În colaborare cu alte instituţii din judeţ, Centrul participă la organizarea manifestărilor
ocazionate de sărbătorirea „Zilei satului”. Aceste evenimente sunt un prilej de întâlnire cu oameni de
cultură şi fii ai satului, de organizare de simpozioane şi de spectacole.
Printre realizările importante ale anului 2005 se înscrie şi înfiinţarea a două grupuri
instrumentale tradiţionale, la Negreşti şi la Vaslui („Mugurel”).
Centrul pentru Cultură Tradiţională are şi menirea de a oferi consultanţă şi chiar de a
coordona, într-o anumită măsură, activitatea căminelor culturale din comunele judeţului.
Unul dintre proiectele iniţiate în acest an este cel denumit generic „Teatru GET”,
însemnând Gest-Expresie-Teatru. Acest demers are drept scop înfiinţarea unei trupe de teatru din care
să facă parte elevi de liceu, şi nu numai.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Stimaţi invitaţi,
În prezentarea de astăzi nu pot să nu fac referire şi la activitatea de protecţie a drepturilor
copilului, faţă de care, potrivit legii, am o responsabilitate aparte.
De remarcat este faptul că activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului (DGASPC) Vaslui a fost structurată pe 2 mari direcţii: protecţia şi promovarea drepturilor
copilului şi protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte (cu accent deosebit pe persoanele
cu handicap şi cele vârstnice).
Cu un buget anual alocat de 34,5 milioane lei RON, DGASPC a continuat demersul
puternic de atragere de resurse suplimentare, astfel încât calitatea serviciilor sociale acordate celor
peste 12.000 de beneficiari direcţi sa fie permanent la standardele de calitate impuse de legislaţia în
vigoare, iar numărul persoanelor aflate în situaţii de risc social (copii sau adulţi) să scadă.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a derulat în anul 2005 5
proiecte proprii, în valoare de 2,37 milioane lei RON, finanţate de programul Phare, BIRD sau Banca
Mondiala, dintre care cele mai importante sunt: închiderea Centrelor de plasament din Bogeşti şi
Fălciu şi înfiinţarea de locuinţe de tip familial cu 42 de locuri, înfiinţarea Serviciului de asistenţă şi
sprijin pentru copiii infestaţi HIV şi familiile din care provin – « Elena Farago », Bîrlad, înfiinţarea
Centrului de servicii pentru persoanele vârstnice « Mâini întinse » Huşi. De asemenea, a derulat două
proiecte de interes naţional, împreună cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
şi 5 proiecte în parteneriat cu Consiliul judeţean, finanţate de Uniunea Europeana sau de Guvernul
României.
În categoria realizărilor anului 2005 menţionam elaborarea şi aprobarea a încă 3 proiecte
mari, care se înscriu în procesul de reformă în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, prin care
au fost atrase în judeţ încă 1,1 milioane Euro. Acestea sunt: Restructurarea Centrului de Recuperare şi
Reabilitare Mălăeşti; Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare a persoanelor adulte Huşi;
Închiderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi ca instituţie de protecţie
specială pentru persoana adultă cu handicap, prin schimbare de mandat. În urma restructurării acestor
centre, vor fi înfiinţate noi centre pentru persoanele cu handicap la Fălciu, Răşeşti, Ghermaneşti si
Bogeşti.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui a dezvoltat în anul
2005 5 tipuri de servicii în domeniul protecţiei copilului şi unul în domeniul protecţiei persoanelor
adulte, respectiv: case de tip familial; asistenţă şi sprijin pentru tinerii care părăsesc centrele de
plasament; recuperare şi reabilitare copil delincvent; recuperare şi reabilitare pentru copilul cu
handicap; îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice. De asemenea, au fost create 5 tipuri noi de
servicii pentru copii şi familii şi 5 pentru persoane vârstnice şi persoane cu handicap.
În anul 2005, activitatea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor a fost structurată în
principal pe două componente, respectiv: aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar şi
comercializarea acestora; prestări servicii către micii producători agricoli, activităţi din care s-au
realizat venituri totale în sumă de 1,115 milioane lei RON. Pentru anul 2006 se impune identificarea
de noi resurse financiare pentru finanţarea activităţii şi realizarea obiectului de activitate.

După cum bine ştiţi în anul 2005, a luat fiinţă, ca instituţie în subordinea Consiliului
judeţean Vaslui, Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor. În vederea
funcţionării în condiţii optime, au fost alocate de la bugetul propriu 171,4 mii lei RON pentru lucrări
de amenajare şi refacere a sistemului de încălzire a sediului, aflat în strada Ştefan cel Mare nr.70 şi
alte 101,8 mii lei RON pentru dotare. A fost angajat personalul necesar desfăşurării activităţilor
specifice.
Urmare a condiţiilor create s-au realizat toate obiectivele prevăzute în anul 2005,
realizându-se pe linia evidenţei persoanei 63 acţiuni şi controale, din care 14 împreună cu
reprezentanţi ai autorităţilor locale, instituţiilor şi serviciilor publice judeţene. S-au editat şi eliberat un
număr de 36.065 acte de identitate, din care 35.169 cărţi de identitate şi 896 cărţi de identitate
provizorii.
Pe linie de stare civilă s-au realizat 93 de controale în cele 86 de unităţi administrativteritoriale, fiind verificate 15.635 de acte şi fapte de stare civilă înregistrate, precum şi modul cum au
fost gestionate un număr de 31.096 certificate de stare civilă, neconstatându-se deficienţe de ordin
major, cu excepţia cazului de dispariţie în alb a trei certificate de stare civilă de la Consiliul local al
comunei Ivăneşti, pentru care au fost sesizate autorităţile abilitate.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
În ceea ce priveşte activitatea în domeniul proiectelor cu finanţare nerambursabilă,
Consiliul judeţean Vaslui a derulat, în anul 2005, un număr de 12 proiecte finanţate de Uniunea
Europeana sau de Guvernul României, dintre care 6 în domeniul serviciilor sociale prestate grupurilor
vulnerabile, 3 în domeniul cooperării inter-regionale şi transfrontaliere, 2 în domeniul modernizării
administraţiei locale şi unul în domeniul informării europene. Valoarea totală a proiectelor aflate în
derulare a fost de 4,5 milioane lei RON (aproximativ 1,23 milioane Euro). Dintre acestea, cele mai
importante sunt: „Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Giurcani”, „Centrul de
recuperare şi reabilitare pentru copilul delincvent Bîrlad”, „Centrul pentru tinerii ce părăsesc centrele
de plasament Bîrlad”, „Centrul pentru reabilitare şi recuperare a copiilor cu handicap Fălciu”,
„Centrul de informare şi documentare pentru tineret Leova”.
Pentru atragerea de fonduri nerambursabile în judeţ, au fost elaborate 14 noi proiecte,
accesând toate finanţările deschise autorităţilor locale. Cele mai importante sunt proiectele mari de
infrastructură, respectiv „Centrul de resurse pentru afaceri Vaslui” şi „Reabilitarea Centrului culturalistoric Bîrlad”. Proiectele aprobate până la această dată sunt „Centrul de resurse pentru afaceri Vaslui”
şi Campania de informare „Ecouri europene în satul vasluian”, valoarea fondurilor nerambursabile
atrase astfel totalizând 2,25 milioane Euro. Suntem mândri să subliniem faptul că proiectul „Centrul
de resurse pentru afaceri Vaslui” s-a situat pe primul loc pe ţară în urma procesului de evaluare, fiind
primul din cele trei proiecte din Regiunea Nord-Est a căror finanţare va începe în perioada imediat
următoare. Proiectul „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad”, a întrunit de
asemenea un punctaj bun şi a fost recomandat pentru finanţare, acesta urmând sa fie inclus în lista
primelor proiecte ce vor fi finanţate după 1 ianuarie 2007. Menţionăm că la nivelul ţării au fost
selectate pentru finanţare 134 de proiecte, în timp ce suma totală alocată de Uniunea Europeană
acoperă doar finanţarea primelor 38 de proiecte.
Pe lângă proiectele enumerate anterior, suntem partener în 8 proiecte cu finanţare
europeană: 4 proiecte de cooperare cu raioanele Hînceşti, Leova, Cantemir şi Ungheni din Republica
Moldova, trei proiecte de modernizare a administraţiei publice din comunele Perieni, Munteni de Sus,
Buneşti-Avereşti şi un proiect de cooperare inter-regională, coordonat de Adunarea regiunilor
Europei.
Având în vedere că până la aderarea României la Uniunea Europeană nu a mai rămas decât
un an, Consiliul judeţean Vaslui a demarat o amplă acţiune de pregătire în vederea accesării
Fondurilor Structurale (fonduri pe care Uniunea Europeană le va aloca României după 2007, pentru
implementarea Politicii de Coeziune şi reducerea decalajelor care ne despart de celelalte ţări membre),

acţiune ce va fi continuată şi în anul 2006. Pregătirea pentru accesarea Fondurilor Structurale se
derulează pe două mari direcţii, respectiv:
- pregătirea portofoliului de proiecte ce vor fi depuse pentru finanţare în perioada 20072013;
- formarea resurselor umane necesare pentru accesarea Fondurilor Structurale.
În ceea ce priveşte proiectele care vor fi depuse pentru finanţare prin Fondurile Structurale,
valoarea totală a acestora este de 217 milioane Euro numai pentru perioada 2007-2009, dintre care
cele mai importante sunt: „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi a staţiilor de
epurare în Vaslui, Bîrlad, Huşi şi Negreşti”, în valoare de aproximativ 60 milioane Euro şi
„Managementul regional al deşeurilor în judeţul Vaslui”, în valoare de aproximativ 100 milioane
Euro. Documentaţia pentru finanţarea acestor două proiecte mari se realizează cu asistenţa tehnică şi
financiară din partea unor guverne străine şi a Guvernului României.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Stimaţi invitaţi,
Activitatea de audit public intern s-a desfăşurat în baza actelor normative specifice, a
normelor proprii de exercitare şi a Planului de audit pe anul 2005, elaborat cu respectarea prevederilor
legale.
În perioada analizată au fost efectuate 8 misiuni de audit (la Direcţia judeţeană pentru
protecţia plantelor Vaslui, Muzeul „V. Pârvan” Bîrlad, Muzeul „Ştefan cel Mare” Vaslui, Teatrul
„V.I.Popa” Bîrlad şi la cele 4 şcoli speciale la care finanţarea se asigură de la bugetul judeţean). De
asemenea, la începutul anului au fost finalizate şi valorificate rapoartele de audit la Centrul judeţean
pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui şi la Biblioteca judeţeană „N:M:
Spătarul” Vaslui, la care misiunile au fost efectuate în a doua parte a anului 2004.
Prin Rapoartele de audit public intern au fost sesizate numeroase deficienţe şi iregularităţi,
în principal cu referire la:
- nerespectarea normelor legale privind efectuarea inventarierii generale a patrimoniului
sau neefectuarea acestuia;
- organizarea defectuoasă a evidenţei gestionare şi contabile, înregistrări contabile
eronate;
- nerespectarea normelor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice;
- încălcarea prevederilor legale în ceea ce priveşte organizarea şi exercitarea controlului
financiar preventiv;
- efectuarea de plăţi din fondurile publice fără a exista angajamente bugetare şi legale;
- efectuarea de plăţi prin casierie şi prin cont, fără a avea la bază documente justificative
sau fără documente justificative legale;
- stabilirea şi acordarea de salarii nelegale, influenţate şi de sporurile acordate;
- erori de înregistrare în cărţile de muncă;
- încălcarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice, prin nerespectarea
procedurilor şi neutilizarea sistemului concurenţial;
- încălcarea prevederilor bugetare în achiziţionarea de obiecte de inventar, active fixe
corporale şi necorporale;
- neducerea la îndeplinire a recomandărilor din rapoartele de audit anterioare.
În baza analizei rapoartelor finale de audit, pe care le-am aprobat, am dispus conducerilor
instituţiilor în cauză implementarea recomandărilor formulate, stabilirea responsabilităţilor pe
persoane şi comunicarea periodică a stadiului progresului acţiunilor, urmând ca auditorii să verifice, în
cursul misiunilor pe care le vor desfăşura, realitatea celor comunicate.
Din dispoziţia mea, auditorii au efectuat un număr de 9 audituri ad-hoc, soluţionând tot
atâtea petiţii care mi-au fost adresate.
Pentru anul 2006 am aprobat Planul propriu de audit public intern, având în vedere ca
acesta să fie efectuat cu prioritate pentru activităţile identificate cu riscuri majore asociate.

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
Obiectivul primordial pe care mi l-am propus încă de la începutul mandatului meu, vizează
dezvoltarea economică a judeţului, prin întărirea relaţiilor cu parteneri străini în vederea atragerii şi
derulării proiectelor cu finanţare externă.
Apreciez că prin atragerea şi utilizarea surselor de finanţare vom putea derula obiectivele
prevăzute în planul de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui pe anul în curs, cu impact
direct asupra îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale locuitorilor acestui judeţ.
Rămâne drept obiectiv prioritar pentru anul 2006 dezvoltarea economico-socială a judeţului, şi
o implicare solidară şi responsabilă în realizarea unei administraţii moderne, în beneficiul
cetăţeanului.
Folosindu-mă de acest prilej, vreau să-mi exprim consideraţia pentru activitatea desfăşurată pe
parcursul întregului an faţă de dumneavoastră doamnelor şi domnilor consilieri, faţă de salariaţii din
aparatul propriu, directorii de instituţii şi servicii publice aflate sub autoritatea consiliului judeţean,
reprezentanţii mass-media pentru modul în care am înţeles să colaborăm şi să ne implicăm în
rezolvarea problemelor administrative ale judeţului.
28 februarie 2006
Vă mulţumesc pentru atenţie !
P R E Ş E D I N T E,
Corneliu Bichineţ

RAPORT DE ACTIVITATE
al Consilierului Judeţean
Cătălin Dogaru
pentru anul 2005
Am dobândit calitatea de consilier judeţean al Consiliului Judeţean Vaslui odată cu alegerile
locale din luna iunie 2004, unde am candidat pe listele Alianţei Dreptate şi Adevăr PNL-PD.
În calitate de consilier judeţean, alături de colegii de Alianţă am participat la activitatea de
coordonare a grupului nostru de consilieri, în sensul asigurării coerenţei în privinţa modului în care
ne-am pronunţat asupra proiectelor de hotărâri propuse de conducerea Consiliului Judeţean Vaslui.
Pentru a avea o poziţie comună am hotărât împreună cu colegii de Alianţă ca înainte de fiecare
şedinţă de plen a CJ să avem o şedinţă de lucru, în care să punem în discuţie proiectele propuse. Cu
unele excepţii, toţi consilierii judeţeni ai Alianţei DA au votat la fel.
Am făcut parte din comisia de cultură până în luna februarie a anului 2005 când, datorită
faptului că s-a retras un consilier judeţean PNL (Dan Marian a optat pentru calitatea de deputat în
Parlamentul României) am solicitat conducerii Consiliului Judeţean să fiu transferat la comisia bugetfinanţe unde activez şi în prezent. În cadrul comisiei îndeplinesc calitatea de secretar al comisiei.
Am participat la 8 din cele 10 şedinţe ale Consiliului judeţean Vaslui şi la 17 şedinţe ale
comisiei de specialitate din care fac parte.
Am luat cuvântul la toate şedinţele comisiei de specialitate, unde am solicitat informaţii despre
proiectele de hotărâri propuse de la aparatul tehnic al Consiliului Judeţean.
Am luat parte la activităţile organizate de Consiliul Judeţean, cum ar fi reuniunea de la sediul
Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului.
În plenul şedinţelor m-am înscris la cuvânt aproape în fiecare şedinţă, unde alături de colegii
de Alianţă am solicitat conducerii CJ să respecte legalitatea cheltuielilor, să aloce fonduri necesare
Consiliilor locale depolitizând deciziile de alocare a acestor fonduri.
Am luat atitudine şi am votat împotriva proiectelor de hotărâri prin care am considerat că s-au
alocat bani pe criterii politice avantajând comunele cu primari PSD sau PRM, ca exemplu la şedinţa
din 18.08.2005 proiectul care prezenta lista comunelor cărora li s-au alocat fonduri pentru înlăturarea
efectelor calamităţilor.
În data de 28.02.05 am votat împotriva proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al CJ, deoarece proiectul cuprindea alocarea unor sume de bani pentru achiziţionarea unor
autoturisme de producţie străină cu toate că legea obliga la achiziţionarea de autoturisme de producţie
internă.
M-am opus, de asemenea, la votarea pentru numirea unui vicepreşedinte al CJ, deoarece
Instanţa contenciosului administrativ nu pronunţase o hotărâre judecătorească în această cauză.
Am luat poziţie faţă de faptul că proiectele de hotărâri sunt prezentate de serviciile de
specialitate ale Consiliului Judeţean cu mare întârziere, cu una sau două zile înainte de şedinţele de
comisii, fapt care nu dă posibilitatea consilierilor să aibă timp să studieze aceste proiecte pentru a avea
o poziţie cât mai bine fundamentată în plenul CJ.
În timpul mandatului meu de consilier judeţean am avut numeroase deplasări în teritoriu, unde
am avut întâlniri cu cetăţeni interesaţi de activitatea şi de proiectele de hotărâri iniţiate de conducerea
CJ.
De asemenea m-am deplasat în cursul anului 2005 la sediile mai multor primării din mediul
rural unde am purtat discuţii cu primari, viceprimari, şi consilieri locali privind nevoile comunităţilor
locale.
În dubla mea calitate de consilier judeţean şi şef de cabinet parlamentar al deputatului PNL
Dan Marian am organizat audienţe la sediile PNL din municipiile Vaslui şi Huşi.
CONSILIER JUDEŢEAN
Cătălin Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat azi, 22 decembrie 2005, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Vaslui, care are loc la ora
14,00
ORA 14,00
Domnul Corneliu Bichineţ, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, deschide lucrările
şedinţei arătând că din numărul total de 33 consilieri judeţeni în funcţie, participă la lucrări un număr
de 32 consilieri, lipsind un consilier, respectiv domnul Crăescu Tiberiu-Cezar.
Asistă la lucrări domnul Ioan Zaharia, prefectul judeţului Vaslui.
La lucrările şedinţei participă de drept secretarul general al judeţului Vaslui, domnul
Gheorghe Stoica.
Ca invitaţi iau parte :
- doamna deputat Creţu Gabriela;
-directorul S.C. “Lucrări drumuri şi poduri” S.A Vaslui;
-directorii instituţiilor de sub autoritatea consiliului judeţean;
-directorii şi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu al
consiliului judeţean;
-reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de televiziune.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
Stimaţi colegi, bine aţi venit la această şedinţă! Domnul prefect este într-o comisie de dialog
social cu cei de la Moldosin. Am invitat şi parlamentarii. Avem în mijlocul nostru pe doamna deputat
Gabriela Creţu, poate vor mai veni şi alţii. Îi aşteptăm cu plăcere.
Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi, proiect care a
fost adus la cunoştinţă publică prin difuzarea în ziarul “Monitorul de Vaslui”, din 17 decembrie a.c., şi
la posturile locale de televiziune:
1.-Proiect de hotărâre privind repartizarea/redistribuirea sumelor defalcate din TVA pe
unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui pe anul 2005.
2.-Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în
afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2005.
3.-Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului propriu pe anul 2005.
4.-Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Consiliului judeţean
Vaslui din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vaslui şi administrarea Consiliului
judeţean Vaslui, în vederea vânzării acestora prin licitaţie publică deschisă.
5.-Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Consiliului judeţean
Vaslui, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din
funcţiune şi casarea acestuia.
6.-Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare transmis Consiliului local al
municipiului Vaslui prin Hotărârea nr.130 din 14 decembrie 2004 asupra imobilului situat în
municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.64.
7.-Proiect de hotărâre privind abrogarea art.2 din Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui, nr.13
din 28 februarie 2005 , privind transmiterea unor spaţii din incinta imobilului proprietate publică a
judeţului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr.70.
8.- Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile ca aport în natură la capitalul
social al S.C. „Lucrări drumuri şi poduri” S.A. Vaslui.
9.-Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul
aparatului propriu al Consiliului judeţean Vaslui.

10.-Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului
„Vasile Pârvan ” Bîrlad.
11.-Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi organigramei la Centrul de
asistenţă medico-socială Băceşti.
12.-Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comandamentului antiepizootic
judeţean Vaslui.
Dacă mai sunt alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi prezentat ? Nu mai sunt.
*
- Supune votului proiectul ordinii de zi prezentat, cu cele 12 puncte.
Cine este pentru ? 32 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.
*
Aduce la cunoştinţă că, potrivit art.47 din Legea administraţiei publice locale 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 personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt
asemenea situaţii sunt obligaţi să anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l
au în problema respectivă.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
Ţinând cont că proiectele de hotărâre cuprinse pe ordinea de zi au fost dezbătute în şedinţele
comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea să nu mai fie prezentate cu excepţia
rapoartelor comisiilor de specialitate.
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru ? 32 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea ca proiectele de hotărâri de pe ordinea
de zi să nu mai fie prezentate, trecându-se direct la discuţii.
*
Precizează că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi, este
necesar votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia
proiectelor de hotărâri de la punctele 2 şi 3, pentru care este necesar votul a cel puţin jumătate plus
unu din numărul consilierilor în funcţie (17 voturi), şi ale proiectelor de hotărâri de la punctele 4,
5,6,7 şi 8 pentru adoptarea cărora este necesar votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor
în funcţie (22 voturi), conform prevederilor art.46, alin.2 din Legea nr.215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.
*

*

*

Conform art.43 alin.6 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, prin grija
secretarului general al judeţului Vaslui, au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni proceseleverbale încheiate în şedinţele consiliului judeţean din 28 octombrie şi 21 noiembrie 2005 în vederea
luării la cunoştinţă a conţinutului acestora.
Precizează că în cadrul şedinţei consilierii au posibilitatea să conteste conţinutul
proceselor-verbale şi să solicite menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţele amintite.
*
- Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 28 octombrie 2005.
Cine este pentru ? 32 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului
judeţean din data de 28 octombrie 2005.
*
- Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 21 noiembrie 2005.
Cine este pentru ? 32 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului
judeţean din data de 21 noiembrie 2005.
*
* *
I. Domnul Corneliu Bichineţ
La primul punct de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
repartizarea/redistribuirea sumelor defalcate din TVA pe unităţile administrativ-teritoriale ale
judeţului Vaslui pe anul 2005 şi dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Ciupilan Ioan , preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze şi programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe ;
2.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale pentru a prezenta rapoartele celor două comisii de specialitate
la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă nu sunt discuţii, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 4.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 5.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.

Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
* *
II. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea a
II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul
2005 şi dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Ciupilan Ioan, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze şi programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe ;
2.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale pentru a prezenta rapoartele celor două comisii de specialitate
la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Discuţii generale dacă sunt. Nu sunt?!
Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 4.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
* *
III. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea a
IX-a a bugetului propriu pe anul 2005 şi dau cuvântul următorilor consilieri :
1.Ciupilan Ioan , preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze şi programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, şi ;

2.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică locală
şi coordonarea consiliilor locale pentru a prezenta rapoartele celor două comisii de specialitate la
proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă sunt intervenţii? Materialul este voluminos, are 20 de articole. Nu sunt?!
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 4.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 5.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 6.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 7.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 8.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 9.
- Supune votului adoptarea articolului 10.

Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 10.
- Supune votului adoptarea articolului 11.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 11.
- Supune votului adoptarea articolului 12.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 12.
- Supune votului adoptarea articolului 13.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 13.
- Supune votului adoptarea articolului 14.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 14.
- Supune votului adoptarea articolului 15.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 15.
- Supune votului adoptarea articolului 16.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 16.
- Supune votului adoptarea articolului 17.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 17.
- Supune votului adoptarea articolului 18.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 18.
- Supune votului adoptarea articolului 19.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 19.
- Supune votului adoptarea articolului 20.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 20.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
* *
IV. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind trecerea
unor imobile aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui din domeniul public în domeniul
privat al judeţului Vaslui şi administrarea Consiliului judeţean Vaslui, în vederea vânzării acestora
prin licitaţie publică deschisă şi dau cuvântul următorilor consilieri :
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător, administrarea domeniului public şi privat de interes
judeţean ;
2.Ciupilan Ioan , preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze şi programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, şi ;
3.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică locală
şi coordonarea consiliilor locale pentru a prezenta rapoartele celor trei comisii de specialitate la
proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Aveţi expunerea de motive. Discuţii generale dacă sunt.
Domnul Cătălin Dogaru
Domnule preşedinte, la imobilul de la Pungeşti este şi o suprafaţă de teren, dar la cel de
la Huşi nu este. Este numai clădirea compusă din treisprezece încăperi?
Domnul Corneliu Bichineţ
Cel de la Huşi nu are decât clădire. Nu scoatem la vânzare ce nu avem. Am procedat la
inventarierea acestor cantoane. Pe cele care sunt bune şi ne sunt necesare le păstrăm, iar pe cele care
nu ne trebuie le scoatem la vânzare.
Mai sunt şi alte intervenţii? Nu mai sunt ?!
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 4.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 5.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 6.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 7.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 8.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
* *
V. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul cinci de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind trecerea unui
imobil, aflat în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, din domeniul public al judeţului în
domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acestuia şi dau cuvântul
următorilor consilieri :
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător, administrarea domeniului public şi privat de interes
judeţean, şi ;
2.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică locală
şi coordonarea consiliilor locale pentru a prezenta rapoartele celor două comisii de specialitate la
proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Pentru cei care nu ştiu, acolo a mai rămas doar un perete şi soba. Am făcut
măsurătorile, vom dărâma peretele şi vom valorifica materialele după care scoatem terenul la vânzare.
Discuţii generale dacă sunt. Nu sunt?!
Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.

Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 4.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
* *
VI. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind revocarea
dreptului de administrare transmis Consiliului local al municipiului Vaslui prin Hotărârea nr.130 din
14 decembrie 2004 asupra imobilului situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.64 şi dau
cuvântul consilieri :
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător, administrarea domeniului public şi privat de interes
judeţean, şi ;
2.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică locală
şi coordonarea consiliilor locale pentru a prezenta rapoartele celor două comisii de specialitate la
proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă sunt intervenţii? Nu sunt?! Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
*

- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
* *
VII. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind abrogarea
art.2 din Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui, nr.13 din 28 februarie 2005 , privind transmiterea unor
spaţii din incinta imobilului proprietate publică a judeţului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, strada
Ştefan cel Mare nr.70 şi dau cuvântul următorilor consilieri :
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător, administrarea domeniului public şi privat de interes
judeţean, şi ;
2.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică locală
şi coordonarea consiliilor locale pentru a prezenta rapoartele celor două comisii de specialitate la
proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Este vorba de Prefectură. Noi am făcut ceea ce trebuia şi facem şi în continuare ce
trebuie.
Dacă sunt intervenţii? Nu sunt?! Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
* *
VIII. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul opt de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind transmiterea
unor bunuri mobile ca aport în natură la capitalul social al S.C. „Lucrări drumuri şi poduri” S.A.
Vaslui şi dau cuvântul următorilor consilieri :
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător, administrarea domeniului public şi privat de interes
judeţean;
2.Ciupilan Ioan , preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze şi programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, şi;
3.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică locală
şi coordonarea consiliilor locale pentru a prezenta rapoartele celor trei comisii de specialitate la
proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă sunt intervenţii la acest proiect de hotărâre? S-au realizat multe lucruri bune la
această societate, lucruri care poartă şi pecetea bunăvoinţei dumneavoastră. Nu sunt intervenţii?!
Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 1.

- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
* *
IX. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul nouă de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind modificarea
statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului propriu al Consiliului judeţean Vaslui şi dau
cuvântul doamnei Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale pentru a prezenta raportul comisiei de specialitate.
- Doamna Ioniţi Marieta prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă sunt intervenţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt?! Trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
* *
X. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul zece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind modificarea
organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului „Vasile Pârvan ” Bîrlad şi dau cuvântul următorilor
consilieri :
1.Petcu Viorel, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, învăţământ, sănătate,
cultură, culte şi sport, şi ;

2.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică locală
şi coordonarea consiliilor locale pentru a prezenta rapoartele celor două comisii de specialitate la
proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă sunt intervenţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt?! Trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 4.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
* *
XI. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul unsprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii şi organigramei la Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti şi dau
cuvântul următorilor consilieri :
1.Petcu Viorel, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, învăţământ, sănătate,
cultură, culte şi sport, şi ;
2.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică locală
şi coordonarea consiliilor locale pentru a prezenta rapoartele celor două comisii de specialitate la
proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Trebuie să vă spun că la Centrul de asistenţă medico-socială de la Băceşti a ieşit o
clădire straşnică. Vom merge împreună în luna ianuarie pentru inaugurare, după cum vom merge şi la
Fălciu şi în alte localităţi unde avem obiective a ne bucura de ceea ce facem împreună.
Dacă sunt intervenţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt?! Trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.

- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
* *
XII. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul doisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea componenţei Comandamentului antiepizootic judeţean Vaslui şi dau cuvântul doamnei
Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea
consiliilor locale pentru a prezenta raportul comisiei de specialitate.
- Doamna Ioniţi Marieta prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 32 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
Vreau să ne sfătuim, aşa este frumos şi aşa facem. Am lucrat foarte serios pentru
proiectul de buget pe 2006.Bugetul până acum nu a fost dat în Monitorul Oficial, motiv pentru care nu
putem să-l adoptăm. V-aş ruga, în condiţiile în care se va publica bugetul, să organizăm o şedinţă
extraordinară până în Anul Nou sau în prima săptămână din ianuarie. Nu?! După 7 ianuarie. Domnule
secretar, ce spune-ţi?
Domnul Gheorghe Stoica
Bugetul se aprobă în termen de maximum 45 de zile de la publicarea în Monitorul
Oficial a Legii bugetului de stat. Timp ar fi, dar trebuie să avem în vedere că trebuie să aprobăm
repartizarea sumelor pentru unităţile administrativ-teritoriale până în 10-15 ianuarie, pentru a avea şi
ei timp să publice proiectele de buget.
Domnul Corneliu Bichineţ
Pot spune că acest an a fost pentru noi, consilierii judeţeni, pentru directorii instituţiilor
de sub autoritatea consiliului judeţean şi pentru aparatul propriu un an bun. Nu pot trece peste faptul
că munca noastră dă roade. Îi felicit pe cei din aparatul propriu, care fac lucruri de calitate în condiţiile
în care au salarii mici. Îi felicit şi pe cei de la presă. Am promovat proiecte cu finanţare externă şi aş
menţiona aici Centrul de afaceri Vaslui, care a întrunit cel mai mare punctaj, în valoare de 2,8

milioane Euro. La fel putem vorbi de proiectul privind Centrul cultural-istoric de la Bîrlad, care a
obţinut un punctaj bun, proiect ce va intra în etapa următoare.
Au fost replici mai dure între reprezentanţii diferitelor partide, dar acele momente au
fost depăşite. Eu vă felicit pe toţi şi vă transmit dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră numai
bine!
Şedinţa nu se poate încheia, spun eu, fără să dau cuvântul domnilor vicepreşedinţi,
domnului prefect, doamnei deputat şi altor colegi.
Domnul Ioan Zaharia
Mă bucur că am reuşit să vin la această şedinţă, ultima din acest an. Vă urez La mulţi
ani, sărbători fericite, un An Nou mai bun decât acesta şi să rezolvaţi cât mai bine problemele
judeţului!
Doamna Gabriela Creţu
Aş vrea să vă felicit pentru munca grea depusă, pentru că e greu să lucrezi bine cu bani
puţini. Vă mulţumesc pentru colaborare! Aş dori să fie mai puţină încrâncenare şi mai mult consens.
Să facem tot ce ţine de noi pentru a merge mai departe spre Europa!
Domnul Gheorghe Ciobanu
Terminăm un an greu 2005. La nivel naţional România a fost lovită de patru valuri de
inundaţii şi, mai nou, de gripa aviară. La nivel central Guvernul Tăriceanu a făcut destule lucruri bune
în condiţii dificile. Au fost semnate actele de privatizare ale Băncii Comerciale Române. E un motiv
de bucurie pentru toţi românii. Eu am venit în consiliul judeţean din februarie datorită sprijinului
acordat de domnul Vrânceanu. Am găsit un consiliu judeţean bun. Un merit deosebit îl are domnul
preşedinte Bichineţ, care ţine în frâu lucrurile. Am înţeles că dumnealui a făcut box şi de aceea
punctează câteodată ca la box. Consider că atmosfera de lucru în consiliul judeţean este bună, chiar
dacă în primăvară disputele erau destul de mari.
În final, aş vrea să urez domnului preşedinte, domnului prefect şi colegilor un An Nou
2006 bun, cu bucurii şi care să reprezinte anul care precede intrarea României în Uniunea Europeană.
Domnul Ilie Ţîru
Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, stimaţi colegi, deşi sunt puţin emoţionat,
fiind singurul de etnie rromă din consiliul judeţean, vreau să vă mulţumesc în mod deosebit pentru
unele fapte bune la care aţi contribuit cu toţii şi care vizau rezolvarea unor probleme ale rromilor.
Aş dori să vă recit câteva strofe dintr-o poezie, la care dumneavoastră veţi gândi şi veţi
simţi ce e cu etnia rromă. Aş dori, dacă sunteţi drăguţi, cum aţi fost şi altădată când am avut ceva de
spus, să mă ascultaţi şi acum.
- recită poeziaAm spus această poezie, compoziţie proprie, şi vă mulţumesc pentru că m-aţi ascultat şi
vă asigur că noi, cei din etnia rromă, vom lupta pentru binele patriei.
Vă mulţumesc!
Domnul Cătălin Dogaru
Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi aş dori să transmit din partea consilierilor
Alianţei DA că puteţi conta pe sprijinul nostru. Eu nu vă voi lăuda. Prin sprijinul parlamentarilor PNL
s-au primit fonduri pentru acoperirea golurilor. Doresc să transmit colegilor sărbători fericite şi să ne
întâlnim cu bine la anul!
Domnul Corneliu Bichineţ
Te felicit şi îţi urez un an bun! Te consider un bun coleg şi te preţuiesc.
Domnul Mihai Focşa
Domnule preşedinte, domnule prefect, doamnă deputat, doamnelor şi domnilor colegi,
din partea consilierilor grupului PRM vă transmitem un An Nou fericit, dumneavoastră şi familiilor
dumneavoastră! Vom continua să lucrăm cât mai bine pentru judeţ chiar dacă nu vom avea un buget
mai bun.
Domnul Dima Toader
Domnule preşedinte, doresc să mulţumesc colegilor pentru urările adresate!

Poate că nu toţi consilierii au luat cuvântul în plenul şedinţei, dar faptul că s-a lucrat în
comisiile de specialitate cu seriozitate a făcut ca şedinţa să se desfăşoare în bune condiţii. Remarc o
bună conlucrare între consiliul judeţean şi prefectură şi sper să facem lucruri bune pentru judeţ.
Urez sănătate, fericire şi un An Nou bun tuturor celor din consiliul judeţean!
Domnul Dumitru Buzatu
Domnule preşedinte, stimaţi colegi vă fac o mărturisire. Azi dimineaţă am avut o
tendinţă bizară de a fi de acord cu toată lumea. Sunt de acord cu domnul Zaharia în ce susţine şi l-aş
ruga să transmită Guvernului Tăriceanu că în judeţul Vaslui e tot iarnă, ci nu vară, şi să găsească
Guvernul alte motive pentru a aloca sume unor comune. De asemenea sunt de acord cu domnul
Ciobanu care a spus că Guvernul Tăriceanu a dus-o bine. Vă spun, de asemenea, că sunt de acord şi cu
domnul Ţîru cu precizarea că toţi suntem cetăţeni români ci nu cetăţeni maghiari.
Aş putea continua la nesfârşit, dar pentru că este un moment de bilanţ, de bucurie, aş
vrea să mă opresc aici.
Vă doresc tuturor multă sănătate şi bucurie! Vă mulţumesc!
Domnul Vasile Mihalachi
Aş fi de acord cu domnul Buzatu, dar nu cu ce a spus domnul Ţîru „că toţi suntem în
aceeaşi oală”. La sfârşit de an doresc ca anul 2006 să aducă bucurie tuturor, indiferent că sunteţi în
stânga, în dreapta sau în faţă. Să facem pentru judeţ tot ce depinde de noi, să ne dăm mâna cu toţii
indiferent de culoarea politică.
Vă urez La mulţi ani, sănătate, bucurie dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră!
Domnul Corneliu Bichineţ
Vă mulţumesc pentru participare! Urmează să ne întâlnim într-o şedinţă viitoare în luna
ianuarie.
*
* *
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate se declară închise lucrările şedinţei
consiliului judeţean.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
ORA 15,00.
PREŞEDINTE,
Bichineţ Corneliu

SECRETAR GENERAL,
Gheorghe Stoica

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 13 ianuarie 2006, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Vaslui, care are loc la
ora 14,00.
ORA 14,00
Domnul Corneliu Bichineţ, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, deschide lucrările
şedinţei arătând că din numărul total de 33 consilieri judeţeni în funcţie, participă la lucrări un număr
30 consilieri, lipsind 3 consilieri, respectiv domnii Dima Toader, Ciupilan Ioan şi Vrânceanu Ion care
şi-au motivat absenţa.
Asistă la lucrări domnul Ioan Zaharia, prefectul judeţului Vaslui.
De drept participă la lucrările şedinţei, domnul Gheorghe Stoica, secretarul general al
judeţului Vaslui.
Ca invitaţi iau parte :
-doamna senator Doina Silistru;
-domnul Ionel Ştefănică Armeanu, director executiv, Direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui;
-directorii şi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu al
consiliului judeţean;
- reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de radio şi televiziune.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui;
Avem o şedinţă foarte importantă astăzi, avem două proiecte pe ordinea de zi.
Prezintă plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi, proiect care a
fost adus la cunoştinţă publică prin difuzarea în ziarul “Monitorul de Vaslui”, din data de 7 ianuarie
a.c. şi la posturile locale de radio şi televiziune:
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006.
2. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea a patru centre de plasament din structura
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui şi reorganizarea acestora în
internate şcolare pe lângă unităţile de învăţământ special “Aurora” şi de hipoacuzici Vaslui, Negreşti
şi de arte şi meserii “Sfânta Ecaterina” Huşi.
Vreau să vă anunţ că luna asta dăm anunţul într-un cotidian, luna viitoare îl vom da în alt cotidian.
*
* *
- Supune votului proiectul ordinii de zi prezentat, cu cele 2 puncte.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.
*
Aduce la cunoştinţă că, potrivit art.47 din Legea administraţiei publice locale 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 personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt
asemenea situaţii sunteţi obligaţi să anunţaţi înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe
care-l aveţi în problema respectivă.

*
Domnul Corneliu Bichineţ
Ţinând cont că proiectele de hotărâre cuprinse pe ordinea de zi au fost dezbătute în şedinţele
comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea să nu mai fie prezentate cu excepţia
rapoartelor comisiilor de specialitate.
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea ca proiectele de hotărâri de pe ordinea
de zi să nu mai fie prezentate, trecându-se direct la discuţii.
*
Cât priveşte modalitatea de vot propune folosirea, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri, a
votului deschis, prin ridicarea mâinii.
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la
adoptarea proiectelor de hotărâri.
*
Precizeză faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente
pe ordinea de zi, este necesar votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor
prezenţi la şedinţă.
*
* *
1.Domnul Corneliu Bichineţ
La primul punct de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind repartizarea pe
unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 şi dă cuvântul următorilor consilieri :
1.Dogaru Ciprian Cătălin, secretarul comisiei pentru strategii, prognoze
şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe ;
2.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale pentru a prezenta rapoartele celor două comisii de specialitate
la proiectul de hotărâre.
Domnul Dogaru Ciprian Cătălin prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Dogaru Ciprian Cătălin
La anexa nr.4 la criteriile repartizare pe unităţile administrativ- teritoriale ale judeţului
Vaslui a cotei de 15%, mi s-arfi părut normal să le votăm într-o şedinţă anterioară.
Domnul Corneliu Bichineţ
Sunteţi consilier judeţean de un an şi jumătate, pe baza acestor criterii aţi votat şi în anul
2004. Sunt criterii care au valabilitate în toată ţara.
Domnul Dumitru Buzatu
Noi nu am schimbat criteriile.
Este nevoie să stabilim un nou mod de criterii ?
Dacă doriţi să revizuim aceste criterii, putem discuta să vedem care sunt oportune.
Domnul Dogaru Ciprian Cătălin
Eu spun că trebuiau votate de consiliul judeţean aceste criterii, anterior adoptării hotărârii.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dumneavoastră aţi ridicat o problemă, am reţinut şi voi ruga pe cei de la Direcţia Economică
să ţină cont de toate propunerile.
Doamna Marieta Ioniţi prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ

Dacă nu mai sunt discuţii, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre pe articole..
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 4.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 5.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 6.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 30 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 7.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 8.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 30 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 9.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.

*
*

*

II.Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind desfiinţarea a
patru centre de plasament din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
Vaslui şi reorganizarea acestora în internate şcolare pe lângă unităţile de învăţământ special “Aurora”
şi de hipoacuzici Vaslui, Negreşti şi de arte şi meserii “Sfânta Ecaterina” Huşi şi dau cuvântul
următorilor consilieri :
1.Petcu Viorel, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, învăţământ, sănătate,
cultură, culte şi sport ;
2.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător, administrarea domeniului public şi privat de interes
judeţean ;
3.Dogaru Ciprian Cătălin, secretarul comisiei pentru strategii, prognoze şi programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, şi ;
4.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică locală
şi coordonarea consiliilor locale pentru a prezenta rapoartele celor patru comisii de specialitate la
proiectul de hotărâre.
Secretarul comisiei de buget- finanţe, şi preşedinţii de comisii prezintă rapoartele
comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Toate materialele v-au fost puse la dispoziţie în comisii, aveţi şi expunerea de motive.
Acest proiect a fost făcut împreună cu inspectorul general şi domnul director Armeanu de la Direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui.
Dacă nu sunt discuţii la acest proiect de hotărâre, trecem la adoptarea proiectului pe
articole.
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 4.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 5.
- Supune votului adoptarea articolului 6.

Cine este pentru ? 30 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 6.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cu 30voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
Vreau să vă mulţumesc încă odată pentru sugestiile dumneavoastră ,că aţi votat în
unanimitate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi. Trebuie să veghem ca fiecare comună să
utilizeze sumele alocate pentru scopurile destinate.
Urmează ca în luna februarie, să ne întâlnim să aprobăm bugetul propriu pe anul 2006.
Angajaţii de la Direcţia Economică lucrează la acest proiect de buget, iar banii pe care-i avem trebuie
să-i utilizăm, pentru proiecte, pentru drumuri şi pentru lucrările începute în anul 2005.
Eu nu mă voi supăra niciodată când un parlamentar poate aduce mai mulţi bani în judeţul
nostru.
Vrem să colaborăm cu toţi cei care pot face ceva pentru judeţ.
Avem un parlamentar care a răspuns invitaţiei noastre ,d-na Silistru Doina ,dacă doriţi să
adresaţi ceva domnilor consilieri, presei.
Doamna Silistru Doina
Indiferent de culoarea politică, trebuie să încercăm să aducem bani în judeţ. Toată lumea ştie
cum a fost votat bugetul anul acesta. Singurul amendament acceptat a fost Anexa 7 la drumuri,
suplimentare cu 800 mii lei.
La început de an atât am avut de spus şi voi depune toate eforturile pentru a susţine judeţul
Vaslui.
Vă doresc un an cu multă sănătate, liniştit şi cu multe rezultate.
Domnul Corneliu Bichineţ
Domnul Dumitru Buzatu doreşte să vă adreseze câteva cuvinte.
Domnul Dumitru Buzatu
Nu ţineam în mod special să iau cuvântul însă, eu când aud cuvântul prioritate încep să
reacţionez. Prin trei Ordonanţe s-au alocat nişte sume de bani în judeţ care au avut culoarea
portocalie. Este posibil ca această prioritate să se extindă în tot judeţul?
Vreau să-i rog pe domnii parlamentari să facă lobby, dar să nu uite din ce partid fac parte. Ei
sunt parlamentari ai partidelor, nu ai judeţului.
Cam astea sunt cele câteva cuvinte, care am vrut să le spun, pentru că mi-aţi dat ocazia.
Domnul Corneliu Bichineţ
Eu caut să vă amintesc că aici noi facem administraţie şi îndemnurile sunt pentru şedinţele de
la partid.
Domnul Vasile Mihalache
Haideţi să trecem peste aceste culori şi să ne dorim putere de muncă în 2006. Strategiile legate
de drumuri le vom face publice la şedinţa din februarie. Îmi doresc o colaborare mai bună cu presa şi
toţi consilierii. suntem un consiliu judeţean care face ce trebuie în judeţ, şi să nu ne supărăm unii pe
alţii că nu are rost.
Domnul prefect Ioan Zaharia
Iată-ne la noul început de an. Aţi făcut un mare pas cu repartizarea bugetului şi, aşa cum a spus
şi domnul Bichineţ, cei care au fost aleşi în Parlamentul României vor putea să atragă bani în judeţ
Am înţeles că, în opinia unor partide că am greşit, şi nu ştiu de ce se repetă de fiecare dată acest lucru.
Fiind apolitic încerc să fac tot ce pot pentru toată lumea. Vă mulţumesc!
Domnul Corneliu Bichineţ
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, ne întâlnim luna viitoare şi, declar închise
lucrările consiliului judeţean.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Ora 14.45
PREŞEDINTE,
Corneliu Bichihneţ
SECRETAR GENERAL,
Gheorghe Stoica

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat azi, 25 ianuarie 2006, în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Vaslui care are loc la ora
10,00
ORA 10,00
Domnul Corneliu Bichineţ, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, deschide lucrările
şedinţei arătând că din numărul total de 33 consilieri judeţeni în funcţie, participă la lucrări un număr
de 31 consilieri, lipsind 2 consilieri, respectiv domnii Ion Vrânceanu şi Ioan Ciupilan.
Asistă la lucrări domnul Ioan Zaharia, prefectul judeţului Vaslui.
De drept participă la lucrările şedinţei, domnul Gheorghe Stoica, secretarul general al
judeţului Vaslui.
Ca invitaţi iau parte :
- directorii şi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului
judeţean;
- reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de radio şi televiziune.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui;
Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, următorul proiect al ordinii de zi:
- Proiect de hotărâre privind menţinerea articolelor 5 şi 6 din Hotărârea nr.1/2006 privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006.
Întrucât este o şedinţă extraordinară convocată de îndată nu mai solicit includerea şi altor
puncte pe ordinea de zi, adresându-vă rugămintea să fiţi de acord şi, în consecinţă, să dezbatem
proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.
*
* *
- Supune votului proiectul ordinii de zi prezentat.
Cine este pentru ? 31 voturi “pentru”
Împotrivă ? Nici un vot “împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi “pentru” ordinea de zi a fost aprobată.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
Ţinând cont că proiectul de hotărâre, însoţit de expunerea de motive şi adresa Instituţiei
Prefectului, v-a fost înmânat la intrarea în sala de şedinţa vă consult dacă acesta sau unul din
materialele însoţitoare să fie prezentate în plen.
Dacă nu sunt solicitări vă propun să trecem direct la dezbateri.
Supune votului propunerea.
Cine este pentru ? 31 voturi “pentru”
Împotrivă ? Nici un vot “împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi “pentru” a fost aprobată propunerea ca proiectul de hotărâre de pe ordinea de
zi să nu mai fie prezentat, trecându-se direct la discuţii.
*
Cât priveşte modalitatea de vot propune folosirea, pentru adoptarea proiectului de hotărâre,
a votul deschis, prin ridicarea mâinii.
- Supune votului propunerea.

Cine este pentru ? 31 voturi “pentru”
Împotrivă ? Nici un vot “împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi “pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la adoptarea
proiectului de hotărâre.
*
Precizează că pentru adoptarea proiectului de hotărâre existent pe ordinea de zi este necesar
votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenţi la şedinţă.
*
* *
I. Domnul Corneliu Bichineţ
Vă mulţumesc că aţi răspuns foarte prompt convocării şi aş dori să dezbatem
materialele din mapa de lucru. Noi ne vom mai întâlni şi în luna februarie pentru adoptarea bugetului
propriu.
Trecem la dezbateri generale.
Domnul Dorel Juverdeanu
După cum ştiţi, la ultimele şedinţe de consiliu am intrat destul de târziu în posesia
materialelor, uneori chiar în ziua şedinţei. Am fost convocaţi pentru şedinţa de comisie târziu, ni s-a
indicat doar o oră, iar în plen am votat o hotărâre pe care o punem în discuţie astăzi. Ulterior, luând
acest proiect de hotărâre la un studiu amănunţit, mi-am dat seama că unele cifre creează diferenţe mari
între localităţile din judeţ. Sunt favorizaţi unii în defavoarea altora. Grupul de consilieri ai Alianţei
DA are o părere asemănătoare cu aceea care reiese din adresa prefectului, motiv pentru care va vota
împotriva menţinerii acestor articole.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă mai sunt şi alte opinii?! Fac precizarea că materialele sunt întocmite la timp, iar
data ţinerii şedinţelor de comisii este stabilită de preşedinţii de comisii. Dacă s-a stabilit data in ziua
şedinţei consiliului judeţean nu e vina nimănui. Legea este la îndemâna oricui, preşedinţii de comisii
pot stabili data cu două zile sau cu cinci zile înaintea şedinţei de consiliu. Cum celelalte şedinţe de
comisii s-au ţinut înainte nu-i vina noastră că acea comisie s-a întrunit în ziua în care s-a desfăşurat
şedinţa în plen. Materialele sunt întocmite din vreme.
Domnul Dorel Juverdeanu
Domnule preşedinte, eu vă spun că pentru şedinţa viitoare materialele nu vor fi gata la
timp. Am să vă dau un telefon, când voi veni să iau materialele, dacă nu sunt finalizate. Nu toţi
suntem specialişti în materie de buget. Avem nevoie de oarece timp pentru a le studia, ca să votăm în
cunoştinţă de cauză.
Domnul Dumitru Buzatu
Dumneavoastră contestaţi legalitatea împărţirii sumelor sau că aceasta este inadecvată?
Nu am înţeles ce aţi vrut să spuneţi.
Domnul Dorel Juverdeanu
Este inadecvată, dacă aşa i-aţi spus. Considerăm că unele localităţi sunt dezavantajate.
Nouă ni se pare, avem suspiciuni că la repartizare s-au folosit alte criterii.
Domnul Corneliu Bichineţ
Expunerea de motive e destul de clară pentru a spulbera orice suspiciuni. Avem aici
cei doi directori de la Direcţia economică care vor interveni la momentul respectiv.
Doamna Veronica Anton
Am venit în mare grabă la această şedinţă. Primarul comunei Deleni m-a rugat să
propun includerea în bugetul comunei a sumei de 250.000 lei. Nu a avut timp să facă hârtiile, nu ştia
de această repartizare a sumelor, motiv pentru care m-a contactat telefonic cu rugămintea de a înainta
eu această propunere.
Domnul Corneliu Bichineţ
Alţi colegi? alte intervenţii? alte opinii?
Domnul Cătălin Dogaru

Domnule preşedinte, pledoaria dumneavoastră cu privire la faptul că materialele vin la
timp, probabil aţi făcut-o pentru că este prezentă presa. Într-adevăr, preşedintele comisiei stabileşte
data şedinţei, dar materialele chiar nu vin la timp.
Domnul Corneliu Bichineţ
Când aţi venit după materiale şi acestea nu erau gata? Consilierii de la celelalte comisii
le-au luat cu patru-cinci zile înainte de şedinţa consiliului judeţean.
Domnul Cătălin Dogaru
Legat de adresa prefectului, sunt la prima citire. E vorba de trei pagini pe care le am de
zece minute. Noi avem altă problemă cu modul de repartizare a sumelor. Consider că repartizarea nu
s-a făcut atât de bine şi aş solicita colegilor să studieze bine materialele, să nu trecem direct la vot.
Domnul Corneliu Bichineţ
Nu am trecut la vot.
Domnul Dumitru Buzatu
Haide-ţi să discutăm despre problemele noastre. Cum poate spune cineva că nu a ştiut
ce a votat?! Dacă nu a ştiut trebuia să nu voteze. La repartizarea sumelor s-a ţinut cont de solicitările
primarilor. De asemenea am gândit să asigurăm fiecărei primării cel puţin minimul necesar
funcţionării. Nu s-a lucrat discreţionar.
Doamna Violeta Cozar
La aprobarea proiectului de hotărâre au participat toţi consilierii judeţeni şi toţi ar fi
trebuit să ştie pentru ce votează. Cei ce ne urmăresc la televizor vor spune că nu ştim pentru ce venim
aici. Materialele au fost prezentate la timp şi personalul de specialitate din aparatul propriu ne-a
acordat sprijin. Avem dreptul să ne informăm şi apoi să facem intervenţiile de rigoare. Rog colegii
consilieri să avem o anumită ţinută!
Domnul Vasile Grigoriu
Domnule vicepreşedinte Buzatu, vă contrazic. Dau două exemple. Dacă ne uităm la
comunele Dragomireşti şi Băceşti şi comparăm sumele lor cu cele a unor comune nou înfiinţate vom
observa că există mari diferenţe. Se poate face diferenţa pe orizontală.
Domnul Corneliu Bichineţ
Sunteţi într-o gravă eroare. Bugetul nu se face pe orizontală sau pe verticală. Cu ce
acoperim salariile profesorilor, asta este o problemă. Vă va răspunde domnul director Nistor.
Domnul Marin Nistor
Domnul consilier Grigoriu face referire la anexa nr.1 din hotărâre.
Domnul Corneliu Bichineţ
Discutăm ce avem azi!
Domnul Marin Nistor
Sumele au fost repartizate potrivit prevederilor legale. Dacă ne referim la dosarele
pentru ajutoarele sociale este evident că numărul acestora diferă de la o comună la alta şi implicit şi
sumele acordate. Repartizarea s-a făcut conform criteriilor aprobate tot de către dumneavoastră,
criterii prevăzute de lege.
Domnul Corneliu Bichineţ
Concretă prezentarea dumneavoastră, domnule director.
Altcineva?!
Domnul Gheorghe Croitoru
Eu sunt la al doilea mandat în consiliul judeţean. Am făcut parte din comisia de buget
şi am avut noroc de doi directori foarte buni la Direcţia economică. Nu a fost dată ca atunci când am
întrebat ceva să nu primim răspuns la întrebări. Deşi la comisii se ştie despre ce este vorba şi ce anume
urmează să se voteze în plen, ulterior, colegii din cealaltă parte constată că au votat în necunoştinţă de
cauză. Acum toată lumea are televizoare şi dau bine la televizor asemenea intervenţii. Noi suntem
consilieri ai judeţului, ci nu ai comunelor de culoare PSD sau PNL-PD. Apare straniu să retractezi
propriul vot. Nu ştiu cât subiectivism a fost în repartizarea banilor din cota de 15%. Propun să trecem
la vot.
Domnul Corneliu Bichineţ
Apreciez atitudinea dumneavoastră, cinstea şi corectitudinea!
Domnul Gheorghe Ciobanu

Doresc să exprim câteva puncte de vedere în legătură cu întâlnirea de azi. Din cuvântul
doamnei consilier Cozar reiese că noi, consilierii grupului DA, am fi luat poziţie faţă de consilierii
PSD-PRM. Nu am jignit pe nimeni şi de aceea nu înţeleg această poziţie.
În legătură cu domnul Croitoru, deşi nu face obiectul şedinţei, trebuie să-mi exprim o
nedumerire. Dumnealui spune că este la al doilea mandat, dar în ce calitate? Consider că nu este
normal ca un lider de sindicat să facă parte din consiliul judeţean. Nu este normal ca un lider de
sindicat să candideze pe lista vreunui partid. În toamnă a fost un miting al cadrelor didactice.
Dumnealui era la şedinţă, iar sindicaliştii la miting. În parlament este un senator Ion Rădoi, senator
PSD, care e tot la un sindicat. Revenind la subiect, cred că prefectul nu a venit întâmplător cu această
adresă. Ce primari sunt cei care conduc comunele care au primit sume mari?
Domnul Corneliu Bichineţ
La următorul miting îl trimitem noi pe domnul Croitoru. Pe mine nu mă interesează ce
coloratură politică au primarii, ci problemele cu care se confruntă. Poate domnul vicepreşedinte
Buzatu e mai interesat de această problemă.
Domnul Dumitru Buzatu
Nu fac apel la scrisoarea prefectului, fac apel la anexa nr.2 din hotărâre. De ce nu întrebaţi de
primarul de la comuna Iana ce culoare politică are? Nu se face discriminare pe criterii politice. Sume
mari au fost repartizate şi comunelor care au primari ai alianţei. Nu toţi primarii PSD primesc şi nu
toţi primarii PRM primesc. Am ţinut cont şi de investiţiile pe care le au. Dacă unul are un obiectiv de
terminat îi dam bani să-l finalizeze, iar la anul ne ocupăm de alt obiectiv. Înţelegeţi aceste chestiuni! O
împărţire egalitară nu serveşte nimănui.
Domnul Gheorghe Ciobanu
Eu am înţeles că dacă are cineva a început o lucrare e bine să o termine. Dar de ce în
decembrie aţi luat o poziţie revoluţionară şi aţi trimis un memoriu din partea primarilor PSD la
Guvern?
Domnul Dumitru Buzatu
Intenţionat nu am amintit de acel moment. Dacă eraţi abil vă prefăceaţi că nu a existat.
Vreau să ignor asta. Am criticat un act de voinţă al Guvernului care a repartizat sume în decembrie
anumitor comune.. Aici e vorba de altceva. E vorba de analizarea punct cu punct a nevoilor
comunelor.
Domnul Gheorghe Croitoru
Îi pot spune domnului profesor Ciobanu că, de regulă, cei ce îşi dau cu părerea legat de
sindicat sunt numai membrii de sindicat. Ceea ce nu ştiţi nu înseamnă că nu există. Sindicaliştii sunt
cei care m-au delegat să-i reprezint într-un for, cum este consiliul judeţean. Domnul consilier Andrei
Daniel este din partea patronatului şi îşi poate spune părerea. Cât priveşte profesorii i-am lăsat afară
pentru că trăiesc bine. Dumneavoastră eraţi la inspectorat. Când nu veţi mai fi inspector să nu vă
zgârciţi să plătiţi o cotizaţie de membru de sindicat. Despre datul cu părerea sunteţi maestru.
Domnul Gheorghe Ciobanu
Dacă luaţi legătura cu domnul Rupa o să confirme că sunt membru de sindicat.
Domnul Grigore Petcu
Voi fi foarte scurt. Pe 13 ianuarie am aprobat cu toţii repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor pe anul 2006. Nu înţeleg situaţia existentă. Dacă Instituţia
Prefectului nu făcea această sesizare domnii consilieri de la DA mai ridicau aceste probleme?! Eu cred
că nu. Mă mir că toţi consilierii alianţei în comisii şi în plen au fost de acord şi acum ridică problema
că nu a fost corect. Doamna Cozar spunea că unii au votat şi nu ştiu ce au votat. Să dăm atenţia
cuvenită şi să nu batem apa în piuă. S-a votat o dată şi a fost corect.
Domnul Cătălin Dogaru
Domnul preşedinte şi domnul vicepreşedinte Buzatu spuneau că nu sunt interesaţi de
culoarea politică a primarilor. Eu îi contrazic. Sunt probleme la Coroieşti şi la Băceşti.
Domnul Corneliu Bichineţ
Nu mă contraziceţi. Dumneavoastră faceţi divagaţii politice. Şedinţa aceasta este la
obiect, nu facem politică.
Domnul Cătălin Dogaru

Care este motivul întâlnirii…Prefectul contestă procedura de repartizare a sumelor.
Trebuia consultată comisia prevăzută de lege, lucru care nu s-a făcut.
Domnul Corneliu Bichineţ
Prefectura a făcut adresa, noi am luat act de ea şi am convocat şedinţa. Am discutat cu
reprezentantul finanţelor şi am depăşit acel moment de care spuneaţi.
Domnul Cătălin Dogaru
Cred că îi veţi da cuvântul şi domnului prefect.
Domnul Corneliu Bichineţ
Desigur!
Domnul Cătălin Dogaru
Aparatul tehnic poate ne va spune de ce oraşul Negreşti a primit o sumă al cărei
cuantum reprezintă 35% din total.
Domnul Corneliu Bichineţ
Vă va răspunde domnul Mihalachi.
Doamna Eugenia Steimberg
Nu este vina nici a conducerii consiliului şi nici a consilierilor judeţeni că un primar nu
a avut timp să-şi facă fundamentarea. Nu este un primar în prima lună de mandat. Indiferent de
culoarea politică a primarilor nu trebuie să fim noi acuzaţi.
Domnul Viorel Petcu
Noi, consilierii judeţeni am studiat materialele, am votat, am aprobat şi acum ce
facem? Ne întoarcem? Când am votat bine? înainte sau acum? Nu ne mai recunoaştem votul? Nu mai
suntem serioşi, credibili dacă revenim asupra votului. La rectificare vom reanaliza problema şi vom
hotărî în consecinţă. Să dăm dovadă de seriozitate! Nu ne putem întoarce.
Doamna Violeta Cozar
Nu fac intervenţii inutile. Poate că domnul profesor Ciobanu nu a fost atent. Cu tot
respectul, ar trebui să se înţeleagă că am venit aici să facem administraţie, nu politică. Cred că ne-am
cam abătut de la ordinea de zi.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dau cuvântul domnului prefect.
Domnul Ioan Zaharia
Doamnelor şi domnilor consilieri, îmi cer scuze că v-am făcut să veniţi într-o şedinţă
extraordinară, dar am considerat necesar să fac cunoscute nişte chestiuni procedurale care nu au fost
respectate. Ele au fost definitivate ieri. Comisia s-a întrunit ieri şi a făcut analiza cererilor primarilor.
Am discutat pe marginea anexelor nr.5 şi nr.6. S-au expus puncte de vedere şi acest aspect procedural
a fost depăşit.
Al doilea aspect se referă la criteriile care stau la baza repartizării sumelor. Punctul
nostru de vedere este că aceste criterii trebuiau stabilite şi aprobate anterior într-o hotărâre distinctă,
nu într-o anexă la hotărâre. În funcţie de ele se stabilesc cei care primesc bani şi cei care nu primesc.
Aceste două aspecte au stat la baza adresei pe care am trimis-o consiliului judeţean. Aici mă aşteptam
să discutaţi pe marginea adresei, dar observ că s-au stârnit alte
controverse, care sunt fireşti într-un consiliu judeţean. De aceea este necesară prezenţa mai multor
oameni. Fiind mai multe opinii se poate contura un punct de vedere care să fie transpus în ceva
benefic pentru judeţ. În acest moment considerăm că aspectele procedurale sunt îndeplinite. Ceea ce
cred eu că este necesar, este o mai bună informare a consilierilor judeţeni. Dacă materialele sunt sau
nu date la timp este o problemă internă a consiliului judeţean. O informare corectă presupune o
decizie corectă.
Domnul Ghiorghe Trifan
În şedinţa comisiei de specialitate eu am cerut celor de la Direcţia economică să
răspundă dacă s-au respectat criteriile. Am cerut să se facă şi unele comparaţii şi am dat două comune
la întâmplare nu cum au apărut în presă. Am solicitat să mi se spună dacă s-au respectat criteriile la
repartizarea sumelor la Laza şi Băceşti. Principial mi s-a răspuns, nu am dezvoltat subiectul, că nu
sunt erori în calcule, dar s-ar putea să fie erori umane. Comisia a dat aviz favorabil acestui proiect de
hotărâre. Am înţeles, din economia celor spuse de domnul prefect, că s-a îndeplinit procedura. Aceste

erori umane, cu excepţia Negreşti-ului, care trebuie ajutat să devină orăşel, există. Eu nu sunt absurd
să spun că trebuie ca repartizarea să fie lineară pentru că nici nevoile nu sunt lineare, aici ar fi dolosivă
împărţirea. Nu am putut face noi împărţirea sumelor pe cele 86 de unităţi administrativ-teritoriale ale
judeţului, nici nu am fi avut cum într-un timp scurt. Această operaţiune a realizat-o aparatul tehnic.
Ca o concluzie, nevoile judeţului să le punem de o parte şi de alta a meselor astea în
raport de nevoile reale, nu în raport de ierarhia politică.
Domnul Corneliu Bichineţ
Vă mulţumesc pentru intervenţia sinceră! Dau cuvântul domnului vicepreşedinte
Mihalachi.
Domnul Vasile Mihalachi
Aş vrea să atac o singură problemă. Noi aici nu facem politică. Consiliul judeţean la
începutul mandatului şi-a făcut o strategie cu privire la drumurile judeţene. Anul acesta, dacă am
ajutat unele comune cu sume mai mari, anul viitor vor primi celelalte comune sume mai mari.
Degeaba fac drumuri judeţene dacă nu le fac şi pe cele comunale, care fac legătura cu cele judeţene.
Anul trecut unele comune au mai primit bani prin hotărâre a Guvernului României. Am luat în calcul
şi acei bani. Prin repartizarea pe care am făcut-o am încercat să facem o anumită echilibrare, să
asigurăm banii pentru salariile celor din învăţământ, pentru plata ajutoarelor sociale celor care nu-şi
pot asigura traiul de zi cu zi, şi am avut în vedere şi drumurile. Aceste drumuri se văd. Dacă drumul sa stricat cetăţenii vă vor scoate ochii şi dumneavoastră. Nu am ţinut cont de nici o culoare politică.
Am încercat să facem politica judeţului, împărţirea politică fiind posibilă în altă parte, nu aici. Aş avea
de făcut multe replici politice, dar nu pot să o fac în acest cadru. Munca noastră aici este pentru binele
judeţului.
Domnul Corneliu Bichineţ
Am ajuns la finalul dezbaterilor. Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 22 voturi „pentru”
Împotrivă ? 9 voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt
Cu majoritate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
Am adoptat hotărârea. Stimaţi colegi, vineri, la ora 16,00, ne întâlnim cu parlamentarii
judeţului şi m-aş bucura dacă la această întâlnire ar participa câţi mai mulţi dintre dumneavoastră. Le
vom da materialele cu doleanţele noastre pentru a le susţine la nivel central. Sâmbătă, la ora 19,00, are
loc la Casa de cultură un spectacol de teatru la care vă invităm.
Dacă mai aveţi alte probleme.
Domnul Octavian Chiriac
Anunţ în plenul consiliului judeţean că din acest moment mă declar consilier judeţean
independent.
Domnul Corneliu Bichineţ
S-a reţinut. Urmează să ne întâlnim în luna februarie în şedinţă ordinară când, printre
altele, vom adopta bugetul propriu.
Vă mulţumesc pentru participare.
*
* *
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate se declară închise lucrările şedinţei
consiliului judeţean.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
ORA 11,00
PREŞEDINTE,
Corneliu Bichineţ

SECRETAR GENERAL,
Gheorghe Stoica

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat azi, 10 februarie 2006, în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Vaslui care are loc la
ora 14,00
ORA 14,00
Domnul Corneliu Bichineţ, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, deschide lucrările
şedinţei arătând că la lucrări participă toţi consilierii în funcţie.
Asistă la lucrări domnul Ioan Zaharia, prefectul judeţului Vaslui.
De drept participă la lucrările şedinţei, domnul Gheorghe Stoica, secretarul general al
judeţului Vaslui.
Ca invitaţi iau parte :
- domnul Ionel Ştefănică Armeanu, director executiv, Direcţia Generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui;
- directorii şi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu al
consiliului judeţean;
- reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de televiziune.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui;
Prezintă plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi, proiect care a
fost adus la cunoştinţă publică prin difuzarea în ziarul “Monitorul de Vaslui”, din 7 februarie a.c. şi la
posturile locale de televiziune:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii serviciului nou creat, prin proiect, pe o
perioadă de cel puţin 3 ani, în cadrul PIN 3/2006, denumit „Telefonul copilului ”, în structura
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii a două servicii nou create, prin proiect,
pe o perioadă de cel puţin 3 ani, în cadrul PIN 5/2006, în structura Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi cofinanţării proiectului „Stabilizare
versanţi pe D.J.284 Ghermăneşti-Pâhneşti-Duda-Epureni-Huşi, comuna Arsura, judeţul Vaslui”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi cofinanţării proiectului „Stabilizare
versanţi pe D.J.248 Plopoasa-Rafaila, comuna Rafaila, judeţul Vaslui”.
*
Întreabă dacă mai sunt alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi prezentat şi, în
lipsa altor propuneri, continuă lucrările şedinţei.
*
- Supune votului proiectul ordinii de zi prezentat, cu cele 4 puncte.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”
Împotrivă ? Nici un vot “împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 33 voturi “pentru” ordinea de zi a fost aprobată.
*
Aduce la cunoştinţă că, potrivit art.47 din Legea administraţiei publice locale 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 personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt

asemenea situaţii consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul
personal pe care-l au în problema respectivă.
*
Domnul Corneliu Bichineţ
Ţinând cont că proiectele de hotărâre cuprinse pe ordinea de zi au fost dezbătute în
şedinţele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea să nu mai fie prezentate cu excepţia
rapoartelor comisiilor de specialitate.
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”
Împotrivă ? Nici un vot “împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 33 voturi “pentru” a fost aprobată propunerea ca proiectele de hotărâri de pe ordinea de
zi să nu mai fie prezentate, trecându-se direct la discuţii.
*
Cât priveşte modalitatea de vot propune folosirea, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri,
votului deschis, prin ridicarea mâinii.
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”
Împotrivă ? Nici un vot “împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 33 voturi “pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la adoptarea
proiectelor de hotărâri.
*
Precizează faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi,
este necesar votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, cu
excepţia proiectului de hotărâre de la punctul 2 pentru care este necesar votul a cel puţin jumătate
plus unu din numărul consilierilor în funcţie (17 voturi).
*
*
*
II. Domnul Corneliu Bichineţ
La primul punct de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea
susţinerii serviciului nou creat, prin proiect, pe o perioadă de cel puţin 3 ani, în cadrul PIN 3/2006,
denumit „Telefonul copilului ”, în structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului Vaslui, şi dau cuvântul următorilor consilieri :
a.
Petcu Viorel, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, învăţământ, sănătate,
cultură, culte şi sport;
b.
Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale, şi;
c.
Dogaru Ciprian Cătălin, secretarul comisiei pentru strategii, prognoze şi programe
de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, pentru a prezenta rapoartele celor trei comisii de
specialitate la proiectul de hotărâre.
- Secretarul şi preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz
favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă sunt intervenţii la acest proiect de hotărâre?
Domnul Juverdeanu Dorel
Deşi banii pentru realizarea acestui proiect provin de la A.N.P.D.C., ne interesează cum
sunt cheltuiţi aceşti bani. Am înţeles că se vor cheltui 218 milioane lei pe lună în primul an, pentru
susţinerea acestui proiect denumit „Telefonul copilului”. Am dori să ştim care ar fi componenţa
echipei ce va fi disponibilă 24 de ore din 24, pentru că din expunerea de motive nu reiese nimic. Anul
trecut, întrebuinţarea telefonului timp de 8 ore pe zi a permis rezolvarea a 40 de cazuri. Teoretic, la 24
de ore din 24, s-ar rezolva 120 de cazuri. Să nu fie prea încărcată fişa postului.

Domnul Corneliu Bichineţ
Şi eu şi dumneavoastră gândim la fel.
Domnul Juverdeanu Dorel
Domnule preşedinte, am şi o observaţie în ceea ce priveşte expunerea de motive, privind o
serie de erori gramaticale. Ar trebui angajat un om cu jumătate de normă care să corecteze materialele.
Consider că un corector ar avea un volum mai mare de activitate decât cineva din echipa mobilă. De
exemplu, în pagina a doua din expunere, este un paragraf care aminteşte de un celebru dramaturg…
Domnul Gheorghe Stoica
Am reţinut, domnule Juverdeanu!
Domnul Corneliu Bichineţ
Nu este prima dată când faceţi asemenea observaţii. Constat că oamenii care se ocupă de
aceste materiale nu-şi fac treaba bine. Să nu se mai întâmple.
Domnul Ionel Ştefănică Armeanu
Nu este vorba de 228 milioane pe lună. În primul an avem nevoie de o maşină de teren,
care costă aproape un miliard, pentru că intervenţiile se fac în sate izolate. Banii vin de la centru. Sunt
5 persoane care fac parte din echipa mobilă, cu 2-3 specialişti, pe lângă alte sarcini. Nu se ocupă
numai de aşa ceva.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă nu sunt şi alte intervenţii, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 1.
Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
*
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
Domnul Corneliu Bichineţ
Domnule director, să ţineţi cont de sugestiile făcute în comisie şi în plen.
*
* *
II. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea
susţinerii a două servicii nou create, prin proiect, pe o perioadă de cel puţin 3 ani, în cadrul PIN
5/2006, în structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui .
Dau cuvântul următorilor consilieri:
i.Petcu Viorel, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, învăţământ, sănătate, cultură,
culte şi sport;

ii.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică locală şi
coordonarea consiliilor, şi;
iii.Dogaru Ciprian Cătălin, secretarul comisiei pentru strategii, prognoze şi programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, pentru a prezenta rapoartele celor trei comisii de
specialitate la proiectul de hotărâre.
- Secretarul şi preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz
favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Mulţumesc, domnilor consilieri. Aş vrea să remarcaţi faptul că angajaţii noştri lucrează pe
proiecte. Dacă nu sunt intervenţii, propun să trecem la adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 1.
Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 4.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
*

*

III. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea
contractării şi cofinanţării proiectului „Stabilizare versanţi pe D.J.284 Ghermăneşti-Pâhneşti-DudaEpureni-Huşi, comuna Arsura, judeţul Vaslui”, şi dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Vasile Mariciuc, preşedinte comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului,
protecţia mediului înconjurător, administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean;
2. Marieta Ioniţi, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică locală şi
coordonarea consiliilor locale, şi;
3. Dogaru Ciprian Cătălin, secretarul comisiei pentru strategii, prognoze şi programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, pentru a prezenta rapoartele celor trei comisii de
specialitate la proiectul de hotărâre.
- Secretarul şi preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz
favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ

Discuţii generale la proiectul de hotărâre. Nu sunt?!
Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 1.
Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 4.
Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 5.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
Domnul Corneliu Bichineţ
Nu ne rămâne decât să dorim succes acestui proiect pentru selectarea ce va avea loc la
Ministerul Mediului. Noi am făcut ce trebuia. Cei de acolo vor face şi ei ce trebuie pentru a câştiga.
*
* *
IV. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea
contractării şi cofinanţării proiectului „Stabilizare versanţi pe D.J.248 Plopoasa-Rafaila, comuna
Rafaila, judeţul Vaslui, şi dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Vasile Mariciuc, preşedinte comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului,
protecţia mediului înconjurător, administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean;
2. Marieta Ioniţi, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică locală şi
coordonarea consiliilor locale, şi;
3. Dogaru Ciprian Cătălin, secretarul comisiei pentru strategii, prognoze şi programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, pentru a prezenta rapoartele celor trei comisii de
specialitate la proiectul de hotărâre.
- Secretarul şi preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz
favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ

Dacă nu sunt intervenţii, propun să trecem la votarea proiectului de hotărâre pe articole.
Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 1.
Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 4.
Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 5.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 33 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
Şi acestui proiect de hotărâre pe care îl vom trimite Ministerului Mediului, îi urăm succes.
Stimaţi consilieri, vi s-au înmânat o parte din materialele din şedinţa de pe 24.02.2006, pe
care vă rog să le analizaţi cu atenţie. Am prezentat bugetul şi l-am afişat la sediul consiliului judeţean.
Având în vedere că proiectul de buget are 60 de pagini, se va pune la dispoziţia preşedintelui fiecărei
comisii numai un exemplar. Am rugămintea să studiaţi cu atenţie materialele.
Domnul Juverdeanu Dorel
Materialele se pot pune şi pe dischetă?
Domnul Corneliu Bichineţ
Sigur, cine doreşte va primi o dischetă.
Domnul Gheorghe Stoica
Sunt publicate şi pe site-ul consiliului.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă un consilier vrea dischetă, i se va da. Nu putem să refuzăm un consilier atunci când
vine cu o propunere.
*
* *

Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate se declară închise lucrările şedinţei
consiliului judeţean.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
ORA 14,17
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