ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 31 ianuarie 2007, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Vaslui, care
are loc la ora 16,00

ORA 16,00
Domnul Corneliu Bichineţ, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,
deschide lucrările şedinţei arătând că din numărul total de 32 consilieri în funcţie,
participă la lucrări un număr de 28 de consilieri, lipsind 4 consilieri, respectiv: Andrei
Daniel, Octavian Chiriac, Dorel Juverdeanu şi Ion Vrînceanu, toţi având motivare.
Asistă la lucrări domnul Vasile Cătălin Cupşan, subprefect al judeţului
Vaslui.
Participă de drept la lucrările şedinţei domnul Gheorghe Stoica, secretarul
judeţului Vaslui.
Ca invitaţi iau parte:
- domnul Dumitru Bentu, deputat;
- domnul Ioan Buruiană, director economic al Direcţiei generale 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, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui;
Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de
zi, proiect care a fost adus la cunoştinţă publică prin difuzarea pe site-ul consiliului
judeţean:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judeţului
Vaslui în perioada 2007-2013;
2. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui sector de drum, aflat în domeniul
public al judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în
administrarea Consiliului local al comunei Dăneşti;
1

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiţie „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc G1, municipiul
Bîrlad, strada Vasile Pârvan, nr.4”;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului
judeţean Vaslui nr.1/2007, privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pe anul 2007;
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean
Vaslui în Comisiile Adunării Regiunilor Europei.
Domnul Corneliu Bichineţ
Vă propun introducerea pe ordinea de zi a încă unui proiect de hotărâre,
respectiv proiectul de hotărâre privind autorizarea Direcţiei generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului Vaslui de a accepta o donaţie cu sarcini în favoarea judeţului
Vaslui.
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru? 28 voturi „pentru”
Împotrivă? Nici un vot „împotrivă”
Abţineri? Nu sunt
Cu voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
*
*

*

Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă mai sunt alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi prezentat ?
Dacă nu sunt, supun votului proiectul ordinii de zi prezentat cu cele 6 puncte.
Cine este pentru? 28 voturi „pentru”
Împotrivă? Nici un vot „împotrivă”
Abţineri? Nu sunt
Cu 28 voturi „pentru” ordinea de zi a fost aprobată.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
Vă aduc 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.
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*
*

*

Domnul Corneliu Bichineţ
Ţinând cont că proiectele de hotărâri 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? 28 voturi „pentru”
Împotrivă? Nici un vot „împotrivă”
Abţineri? Nu sunt
Cu 28 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, a votului deschis, prin ridicarea mâinii, iar la proiectul de
hotărâre de la punctul 5, fiind cu privire la persoane, utilizarea votului secret, potrivit
prevederilor art. 46 alin.(4) din Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru? 28 voturi „pentru”
Împotrivă? Nici un vot „împotrivă”
Abţineri? Nu sunt
Cu 28 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 (15), cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 2, pentru
adoptarea căruia este necesar votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie
(21) şi de la punctul 6 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii consilierilor
în funcţie (17), potrivit prevederilor art. 46, alin. (21) şi art. 123, alin. (3) din Legea
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare
*
*

*

Domnul Corneliu Bichineţ
Conform art.43 alin.(5) din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, prin grija secretarului judeţului
Vaslui, vi s-au pus la dispoziţie procesele-verbale încheiate în şedinţele consiliului
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judeţean din 21 decembrie 2006 şi 12 ianuarie a.c., 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 21 decembrie
2006.
Cine este pentru? 28 voturi „pentru”
Împotrivă? Nici un vot „împotrivă”
Abţineri? Nu sunt
Cu 28 voturi pentru a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa
consiliului judeţean din data de 21 decembrie 2006.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 12 ianuarie a.c.
Cine este pentru? 28 voturi „pentru”
Împotrivă? Nici un vot „împotrivă”
Abţineri? Nu sunt
Cu 28 voturi pentru a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa
consiliului judeţean din data de 12 ianuarie 2007.
*
*
*
I. Domnul Corneliu Bichineţ
La primul punct de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Vaslui în perioada 2007-2013 şi dau
cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina Mihaela, secretarul comisiei pentru protecţie 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.Ciupilan Ioan, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe
de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană,şi;
4.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta rapoartele de avizare la
proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz
favorabil.
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Domnul Corneliu Bichineţ
Acest proiect de hotărâre are o foarte mare importanţă pentru noi toţi,
pentru judeţ şi am rugămintea ca fiecare grup de consilieri, prin reprezentantul
desemnat, să ia cuvântul. Documentul nu este bătut în cuie, poate fi modificat după
dorinţa noastră. Dau cuvântul mai întâi doamnei director Mihaela Chircu pentru a
prezenta un scurt traiect asupra muncii depuse de cei de la Direcţiile economică şi
tehnică şi de către consilierii judeţeni.
Doamna Mihaela Chircu
Acest material a fost elaborat pe parcursul a şase luni. A fost difuzat pe siteul consiliului judeţean în luna noiembrie şi până în prezent a fost supus unui proces de
consultare de către autorităţile locale, de organizaţiile de afaceri, de organizaţiile
sindicale, de cetăţeni. Toate observaţiile primite au fost incluse în acest proiect de
strategie. La sfârşitul proiectului se găseşte un tabel cu privire la corelarea strategiei de
dezvoltare a judeţului nostru şi operaţiunile finanţate din fonduri exterioare.
Domnul Corneliu Bichineţ
Vă mulţumesc! Vă reamintesc că toate grupurile de consilieri au intrat în
posesia proiectului. Pentru relaţii suplimentare Direcţia de integrare europeană este la
dispoziţia tuturor celor ce vor detalii concrete.
Dacă sunt intervenţii?
Domnul Vasile Mariciuc
Am discutat cu doamna director Chircu şi la şedinţa comisiei de
specialitate, iar la indicatori cred că ar trebui introdus încă unul cu privire la numărul de
abonaţi Internet în bandă largă. Din câte cunosc, pentru a putea accesa fonduri europene,
consiliile locale trebuie să aibă o strategie proprie. Dacă acestea nu au, consiliul judeţean
ar trebui să le reamintească acest lucru.
Domnul Corneliu Bichineţ
Mai concret, domnule consilier, care sunt acele comune? Noi am avut de
multe ori întrevederi cu ei, a existat şi un program de instruire a celor de la consiliile
locale. Credeţi dumneavoastră că pot sta primarii noştri fără strategie?! Nu există aşa
ceva.
Domnul Gheorghe Ciobanu
Apreciez colectivul care a lucrat la elaborarea acestei strategii. A fost o
muncă extraordinară şi o felicit pe doamna director Chircu, pentru că dumneaei a fost
„capul răutăţilor”. Pe linie de învăţământ şi inspectoratul şcolar a avut o contribuţie şi vă
pot spune că nu pot fi accesate fonduri, nu se pot elabora proiecte dacă nu se integrează
în această strategie.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă mai sunt intervenţii?! Dacă nu mai sunt şi noi considerăm că echipa a
lucrat bine. Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru? 28 voturi „pentru”
Împotrivă? Nici un vot „împotrivă”
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Abţineri? Nu sunt
Cu 28 voturi „pentru” a fost adoptată hotărârea.
*
*
*
II. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
transmiterea unui sector de drum, aflat în domeniul public al judeţului Vaslui, din
administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei
Dăneşti 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 de avizare la
proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz
favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dau cuvântul domnului director Tărnăuceanu pentru a da câteva lămuriri.
Domnul Teodor Tărnăuceanu
Acest proiect de hotărâre a fost elaborat de consiliul judeţean. La Bucureşti
ni s-a explicat că nu va merge cu celelalte două şi atunci cei de la Administraţia
Fondului pentru Mediu au propus ca acest proiect să fie trecut pe Dăneşti. Până pe 15
februarie trebuie să înaintăm proiectul la Administraţia Fondului pentru Mediu ca până
în luna mai să primească aviz favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Consiliul judeţean a avut trei proiecte depuse, dar cel de la Dăneşti trebuie
depus în numele comunei. Dacă sunt intervenţii la acest proiect de hotărâre?! Dacă nu
sunt trecem la adoptarea acestuia.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole şi anexă.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 28 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 ? 28 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
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Cine este pentru ? 28 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
- Supune votului aprobarea anexei.
Cine este pentru ? 28 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 28 voturi „pentru” a fost aprobată anexa.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 28 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptată hotărârea.
*
* *
III. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reabilitare şi
refuncţionalizare bloc G1, municipiul Bîrlad, strada Vasile Pârvan, nr.4” 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,
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
3.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta rapoartele de avizare la
proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz
favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Este vorba de blocul în care au fost cazaţi jandarmi şi care, prin lucrările ce
se vor efectua va putea oferi 39 de locuinţe pentru cei ce au nevoie. Dacă sunt intervenţii
la acest proiect de hotărâre?! Dacă nu sunt trecem la adoptarea acestuia.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole şi anexă.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 28 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
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Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 28 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 ? 28 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
- Supune votului aprobarea anexei.
Cine este pentru ? 28 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 28 voturi „pentru” a fost aprobată anexa.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 28 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptată hotărârea.
*
* *
IV. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.1/2007, privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2007 şi dau cuvântul
următorilor consilieri:
1.Ciupilan Ioan, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie
publică locală şi coordonarea consiliilor locale pentru a prezenta rapoartele de avizare la
proiectul de hotărâre.
Domnul Ioan Ciupilan
Comisia a avizat, în principiu, favorabil acest proiect de hotărâre şi a
propus şi un amendament în sensul de a se lua 80 de milioane de lei de la Negreşti
pentru a fi alocaţi consiliului local Vetrişoaia.
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Domnul Corneliu Bichineţ
Vom vedea ce va fi în plen cu acest amendament.
Doamna Marieta Ioniţi
Comisia juridică a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre, fără
amendamente.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dau cuvântul domnului director Nistor pentru a face unele precizări.
Domnul Marin Nistor
Legat de repartizarea sumelor s-a plecat de la prevederile articolului 33,
litera b, din Legea nr.273/2006. În baza acestor prevederi s-a procedat la solicitarea din
partea comunelor a necesarului de fonduri pentru cofinanţare. Totalul solicitărilor se
ridică la suma de 199,5 miliarde lei, iar suma de repartizat este de 11 miliarde lei, ceea
ce reprezintă 5,55% din solicitări. La repartizare s-au avut în vedere o serie de criterii,
criterii pe care le-aţi putut vedea în expunerea de motive. S-a pornit de la conceptul de
concretizare şi finalizare a unor proiecte ce necesită sume mai mari. De asemenea s-a
ţinut cont şi de sumele repartizate din cei 80% şi de sumele pe care unele comune le au
în fondul de rulment.
Domnul Corneliu Bichineţ
S-a înţeles. Ce trebuie să facem noi, consiliul judeţean, se va face. În luna
februarie, ţinând cont de solicitările primarilor, vom înainta un memoriu la Ministerul
Finanţelor, cu speranţa că solicitările noastre vor fi soluţionate favorabil.
Dacă sunt intervenţii? Vă rog, domnule Trifan!
Domnul Ghiorghe Trifan
Domnule preşedinte, grupul de consilieri PNL-PD, reluând în discuţie
repartizarea acestor sume în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 şi auzind
justificările domnului director Nistor, apreciază subtilitatea modificărilor aduse acestei
anexe, faţă de atunci când am avertizat să nu facem muncă în zadar. Constituţia spune că
nimeni nu e mai presus de lege, iar consiliul judeţean aplică legea nu o face. Suntem cu
toţii de acord că acelor 10 comune care nu au prezentat pretenţii să nu le dăm nimic.
Astfel, din cele 81 de comune din judeţ au mai rămas 71. Aşa stând lucrurile, faţă de
data trecută, sunt încă 22 de comune pentru care aţi propus să primească şi ei ceva din
cei 20%. Cele 22 de comune primesc 136 de milioane de lei din totalul de 7,319 miliarde
de lei. Noi propunem o gândire corectă, legală, raţională şi oportună pentru această
repartizare. Nu comparăm suma pentru comuna Berezeni cu cea propusă a fi repartizată
Fabricii de linguri de la Puşcaşi şi am propune ca repartizarea sumelor la această anexă
să se facă în concordanţă cu contribuţia consiliului judeţean. Nevoia este aceeaşi, aportul
este cel care este. Considerăm că obiectivele noastre sunt aceleaşi. Îi rugăm şi pe domnul
subprefect Cupşan să reţină cele solicitate de noi.
Domnul Dumitru Buzatu
Stimaţi colegi, mă văd nevoit să intervin pentru că unii băieţi au dat
declaraţii în presă că dinozaurii se retrag şi că am revenit asupra hotărârii iniţiale. Am
acceptat să modificăm această hotărâre pentru a da un semn de bunăvoinţă, un semn că
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nu ne opunem. Nu zic că prefectul ne obstrucţionează activitatea şi nouă şi consiliilor
locale care nu au primari PNL sau PD. Putem şi ceda când e vorba de bunul mers al
activităţii în judeţ, putem da dovadă de elasticitate. Potrivit legii actuale am făcut o
repartizare corectă. Aceasta nu prevede că trebuie să dăm sume egale pentru fiecare
comună sau fiecărei comune care solicită. Nu putem fărâmiţa aceste fonduri doar pentru
a arunca banii pe fereastră. Dacă am dat mai mult unora am avut în vedere deschiderea
unor noi căi de comunicaţie, nu coloratura politică a primarilor din acele comune. Dacă
ar fi fost aşa, primarii din cealaltă parte a eşichierului politic nu ar fi primit nimic. Putem
face analiza pe total repartizare fonduri. În luna decembrie a anului trecut s-au dat bani
de către Guvern anumitor comune din judeţ. În cazul de faţă s-a procedat la o repartizare
raţională şi s-a dat celor care nu au bani. Să înţeleagă prefectura că acţiunea de blocare a
activităţii consiliului judeţean şi a consiliilor locale trebuie să înceteze. Poate că ei citesc
legile stând în altă poziţie şi le văd invers.
Domnul Corneliu Bichineţ
Domnul vicepreşedinte Buzatu a punctat, aşa cum ne-am înţeles, raţiunea
care a stat la baza repartizării. Eu zic că e bine aşa. Primarii nu au avut nimic de
reproşat, au fost lămuriţi că asta e situaţia. Un anumit lider politic, care este şi coleg deal nostru a vrăfuit primarii din judeţ şi vă aduc la cunoştinţă că au fost primari care şi-au
cerut scuze că au semnat anumite hârtii. Sunt primari de la PNL cu care am făcut lucruri
bune. Comuna Fruntişeni a primit sume substanţiale. Este pentru a doua oară când
domnul vicepreşedinte Buzatu aduce în atenţie faptul că nu lucrăm bine cu prefectura.
Domnul Ioan Ciupilan
Aş dori să-i pun o întrebare domnului Trifan. Şi noi ne-am pus problema
că toate comunele din judeţ sunt ale noastre. În şedinţele de partid, când aţi cerut acele
miliarde de la Guvern, v-aţi pus întrebarea că şi celelalte comune au aceleaşi probleme?
Avem sute de kilometri de drumuri de pământ în judeţ. Răspundeţi-ne şi nouă, acolo le
vedeţi într-un fel şi aici în alt fel.
Domnul Ghiorghe Trifan
Sunt încântat că după 50 de ani de activitate sunt interpelat. Care sunt,
domnule Buzatu, acei băieţi deştepţi sau băieţi de băieţi care au „atacat”?
Domnul Dumitru Buzatu
Nu era vorba de dumneavoastră, mă refeream la aceia care au dat
declaraţii în presă. Acei “dinozauri” nu se dau la o parte se bat contra prostiei.
Domnul Ghiorghe Trifan
Judeţul este condus de consiliul judeţean, mandatul dumneavoastră este de
a asigura conducerea operativă, nu are tendinţe de altă natură. O mie de lei la o comună
nu o dau, domnule, e batjocură, e luare în derâdere. De aceea vorbeam de subtilitatea
modificării. Colegul de la Huşi mi-a adresat o întrebare şi eu spun că nu ştiu când, cum
s-a discutat şi mai spun că, aici, consiliul judeţean nu face legi ci le aplică, luptă pentru
aplicarea lor. Nu a mai zis nimeni nimic despre anexele 2 şi 3.
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Populaţia, dacă se uită la noi, râde. Guvernul poate să facă orice.
Guvernul dă ordonanţe şi Parlamentul le aprobă. Eu am vorbit cu domnul Mihalachi şi
am zis: daţi la toţi! Dar nu o mie de lei.
Domnul Dumitru Buzatu
Nu am vrut să jignim pe cineva. E o alocare simbolică, i-am atenţionat că
sunt în atenţia noastră şi că îi vom finanţa la următoarele rectificări.
Domnul Vasile Mihalachi
Menirea noastră e aceea de a rezolva cât mai multe din problemele
judeţului. Ideea a fost să asigurăm primăriilor nişte bani cu care să înceapă acest an. Am
în faţă o listă de la Finanţele Publice, cu banii pe care îi aveau în cont la 1 ianuarie 2007
primăriile din judeţ şi am să dau câteva exemple: Banca -7 miliarde, Berezeni-5
miliarde, Ciocani-1,5 miliarde, Fălciu-14 miliarde, Ivăneşti -9 miliarde. Deci, au nişte
rezerve. Noi vrem să se înţeleagă că prin această împărţire, fiecare comunitate, fie de
culoare roşie sau albastră, am vrut să aibă cu ce porni în 2007. La o eventuală rectificare
vom repara „greşelile actuale”, dacă sunt. În două săptămâni vom merge la fiecare
comună să vedem ce probleme au. Poate că unii au rămas fără bani, vom repara acest
lucru în viitor. Nu are rost să stea comunele încă două săptămâni fără bani.
Vă mulţumesc că m-aţi ascultat!
Domnul Corneliu Bichineţ
Vă mulţumesc pentru realismul prezentării!
Domnul Constantin Ştefănescu
Am şi eu o listă de la finanţe în care apar şi alte comune cu bani faţă de
cele amintite şi aş da ca exemple comunele Perieni şi Puieşti.
Domnul Vasile Mihalachi
Studiem lista în pauză, domnule Ştefănescu!
Domnul Corneliu Bichineţ
Fiecare a prezentat situaţia cum a considerat. Este bine că aceste discuţii
au loc aici şi nu la emisiuni singulare de televiziune. Noi, aici, suntem o instituţie
serioasă, iar votul va decide.
Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Domnul Ioan Ciupilan
Ar trebui supusă la vot propunerea de amendare a proiectului de hotărâre
formulată de comisia de buget - finanţe.
Domnul Dumitru Buzatu
Am putea să respingem această propunere de amendare şi în viitor să
alocăm sume şi comunei Vetrişoaia. Asta ar însemna că am fi iarăşi acuzaţi, deşi am
înţeles că Vetrişoaia are bani. Poate ar fi bine să acceptăm amendamentul.
Domnul Corneliu Bichineţ
Supun votului amendamentul propus de comisia buget-finanţe.
Cine este pentru ? 12 voturi “pentru”.
Împotrivă ? 16 voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
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Cu majoritate de voturi nu a fost aprobat amendamentul.
Domnul Ioan Ciupilan
Nu mai înţeleg nimic!
Domnul Corneliu Bichineţ
Înseamnă că domnul Trifan a fost persuasiv. Trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole şi anexă.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 17 voturi “pentru”.
Împotrivă ? 11 voturi “împotrivă”: Anton Veronica, Branişte Sorin,
Ciobanu Gheorghe, Crăescu Tiberiu Cezar, Dogaru Ciprian Cătălin, Focşa Mihai Ştefan,
Grigoriu Vasile, Idriceanu Marioara, Ştefănescu Constantin, Timofte Ana Gabriela, şi
Trifan Ghiorghe.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu majoritate de voturi a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 17 voturi “pentru”.
Împotrivă ? 11 voturi “împotrivă” ”: Anton Veronica, Branişte Sorin,
Ciobanu Gheorghe, Crăescu Tiberiu Cezar, Dogaru Ciprian Cătălin, Focşa Mihai Ştefan,
Grigoriu Vasile, Idriceanu Marioara, Ştefănescu Constantin, Timofte Ana Gabriela, şi
Trifan Ghiorghe.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu majoritate de voturi a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului aprobarea anexei.
Cine este pentru ? 17 voturi “pentru”.
Împotrivă ? 11 voturi “împotrivă” ”: Anton Veronica, Branişte Sorin,
Ciobanu Gheorghe, Crăescu Tiberiu Cezar, Dogaru Ciprian Cătălin, Focşa Mihai Ştefan,
Grigoriu Vasile, Idriceanu Marioara, Ştefănescu Constantin, Timofte Ana Gabriela, şi
Trifan Ghiorghe.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 17 voturi „pentru” a fost aprobată anexa.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 17 voturi “pentru”.
Împotrivă ? 11 voturi “împotrivă” ”: Anton Veronica, Branişte Sorin,
Ciobanu Gheorghe, Crăescu Tiberiu Cezar, Dogaru Ciprian Cătălin, Focşa Mihai Ştefan,
Grigoriu Vasile, Idriceanu Marioara, Ştefănescu Constantin, Timofte Ana Gabriela, şi
Trifan Ghiorghe.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea.
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*
*

*

Domnul Corneliu Bichineţ
Întrucât la următorul punct de pe ordinea de zi avem de adoptat un proiect
de hotărâre cu privire la persoane, potrivit prevederilor art.50 alin.(7) din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean pentru numărarea buletinelor de vot şi
constatarea rezultatului votului secret se alege o comisie formată din trei consilieri, de la
trei formaţiuni politice.
Solicit propuneri de membrii în comisie de la grupurile politice.
Doamna Marieta Ioniţi
Din partea grupului de consilieri PRM îi propunem pe domnul Partenie
Eugen.
Domnul Corneliu Bichineţ
Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 28 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea.
Domnul Ioan Ciupilan
Din partea grupului de consilieri PSD o propunem ca membru în comisie
pe doamna Eugenia Steimberg.
Domnul Corneliu Bichineţ
Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 28 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea.
Domnul Cătălin Dogaru
Din partea grupului de consilieri PNL-PD îl propunem pe domnul Sorin
Branişte.
Domnul Corneliu Bichineţ
Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 28 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea.
*
* *
V. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul cinci de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în Comisiile Adunării
Regiunilor Europei şi dau cuvântul următorilor consilieri:
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1.Ciupilan Ioan, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe
de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană,şi;
2.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta rapoartele de avizare la
proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz
favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă sunt intervenţii, propuneri la acest proiect de hotărâre? Nu sunt?!
Vă prezint procedura de vot:
- consilierul votează “pentru”, lăsând neatinse numele şi prenumele
persoanei pe care doreşte să o voteze, şi “împotrivă”, barând numele şi prenumele
persoanei pe care nu doreşte să o voteze.
Vă propun o scurtă pauză, timp în care vă vor fi înmânate buletinele de
vot şi se va desfăşura operaţiunea de votare.
Rog membrii comisiei să-şi preia atribuţiunile.
PAUZĂ
*
* *
DUPĂ PAUZĂ
Domnul Corneliu Bichineţ
Cât timp comisia va proceda la numărarea voturilor, propun să continuăm
cu dezbaterea următorului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 28 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 28 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
*
* *
VI. Domnul Corneliu Bichineţ
La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
autorizarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui de a
accepta o donaţie cu sarcini în favoarea judeţului 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, şi;
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2.Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi disciplină, administraţie
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta rapoartele de avizare la
proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz
favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dau cuvântul domnului director Ioan Buruiană pentru a ne spune pe scurt
despre ce este vorba.
Domnul Ioan Buruiană
Printr-un proiect a fost construită o casă cu destinaţia de locuinţă socială,
amplasată în comuna Giurcani, sat Găgeşti. Această casă este donată acum de către
Fundaţia „Podul Dragostei”. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
Vaslui a concluzionat că această construcţie este necesară, motiv pentru care a fost
elaborat acest proiect de hotărâre.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă sunt intervenţii? Dacă nu sunt trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 28 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 ? 28 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 ? 28 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 ? 28 voturi “pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi “împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptată hotărârea.
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*
Domnul Corneliu Bichineţ
Să preluaţi totul cum se cuvine, cu proces-verbal!
Dau cuvântul domnului Branişte Sorin pentru a prezenta procesul-verbal
cu rezultatul votului.
Domnul Sorin Branişte prezintă rezultatele votului după cum urmează:
pentru Comisia Economie şi Dezvoltare regională: Corneliu Bichineţ
reprezentant permanent-27 voturi „pentru”, Dumitru Buzatu locţiitor-27 voturi „pentru”,
Ioan Ciupilan locţiitor-27 voturi „pentru”.
pentru Comisia Politici sociale & Sănătate publică: Dumitru Buzatu
reprezentant permanent-26 voturi „pentru”, Corneliu Bichineţ locţiitor-28 voturi
„pentru”, Marieta Ioniţi locţiitor-28 voturi „pentru”.
pentru Comisia Cultură, educaţie, cooperare interregională: Vasile
Mihalachi reprezentant permanent-26 voturi „pentru”, Gheorghe Ciobanu locţiitor-28
voturi „pentru”, Ghiorghe Trifan locţiitor-28 voturi „pentru”.
*
Proiectul de hotărâre a fost (nu a fost) adoptat potrivit rezultatului din
procesul-verbal.
*
*
*
Domnul Corneliu Bichineţ
Dau cuvântul domnului deputat Dumitru Bentu.
Domnul Dumitru Bentu
Am câteva constatări. Am intrat în posesia unui exemplar din strategia
judeţului, document care se cere a fi valorificat. Voi colabora cu Direcţia de integrare
pentru ca acest proiect să aibă finalitate.
Vă mulţumesc!
Domnul Corneliu Bichineţ
Dau cuvântul domnului consilier Petcu Grigore.
Domnul Grigore Petcu
Am discutat cu conducerea Şcolii speciale Aurora din Vaslui şi vin cu o
propunere. Rog conducerea executivă a consiliului judeţean să găsească o modalitate de
dotare a acestei şcoli cu un microbuz, nu cu unul nou, de la altă instituţie publică, care
este necesar deplasării copiilor de acolo la diferite activităţi culturale.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dau cuvântul în continuare domnului subprefect Cătălin Cupşan.
Domnul Vasile Cătălin Cupşan
Domnul prefect a dorit să participe la această şedinţă, dar din motive
independente de voinţa sa nu a putut veni. Doresc să vă spun că prefectura nu face
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politică ci o faceţi dumneavoastră, aici, în consiliul judeţean. Voi ţine cont de
observaţiile formulate de domnul consilier Trifan. Instituţia Prefectului nu doreşte să se
amestece în probleme cu iz politic. Noi nu facem altceva decât să verificăm legalitatea
hotărârilor adoptate de consiliul judeţean. Nu putem influenţa noi votul consilierilor sau
să obstrucţionăm activitatea consiliului judeţean. Legat de repartizare noi vom verifica şi
documentaţia care a stat la baza elaborării proiectului de hotărâre.
Vă mulţumesc!
Domnul Vasile Mihalachi
Fiecare dintre dumneavoastră aţi primit la mapă o situaţie cu drumurile din
judeţ. Noi dorim să facem un împrumut pentru a repara drumurile judeţene,că sunt praf
toate. Am trecut acele sectoare de drumuri mai bune pe care le putem repara cu bani din
fonduri structurale. Celelalte le vom repara cu bani din împrumutul de care vă vorbeam.
Vom lucra în continuare la această documentaţie, urmând ca dumneavoastră să vă daţi
sau nu acceptul. Este o lucrare amplă pe care dorim să o expunem la una din şedinţele
viitoare.
Domnul Dumitru Buzatu
Până atunci, dacă sunt sugestii sau propuneri pentru drumurile pe care le
cunoaşteţi vă rugăm să le transmiteţi la noi pentru a ţine cont de ele.
Domnul Corneliu Bichineţ
Urmează să ne întâlnim în şedinţă ordinară pe la jumătatea lunii februarie.
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 17,25
PREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Corneliu Bichineţ

Gheorghe Stoica
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