ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 31 octombrie 2007, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Vaslui,
care are loc la ora 16,00
ORA 16,00
Domnul, Corneliu Bichineţ, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui,
deschide lucrările şedinţei arătând că din numărul total de 33 consilieri în funcţie,
participă la lucrări un număr de 30 de consilieri, lipsind 3 consilieri: Andrei Daniel,
Vasile Mariciuc şi Ion Vrînceanu.
Din partea Instituţiei prefectului participă domnul Ciprian-Constantin
Iftimoaei, prefectul judeţului Vaslui.
Participă la lucrările şedinţei domnul Gheorghe Stoica, secretarul judeţului
Vaslui.
Ca invitaţi iau parte:
- domnul Ionel Ştefănică Armeanu, directorul general al Direcţiei generale
de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
- doamna Elena Poamă, directorul Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu
Spătarul”;
- domnul Ion Brişcaru, directorul Centrului de asistenţă medico-socială
Băceşti;
- directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate 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 publicarea în ziarul „Obiectiv de
Vaslui” din 25 octombrie a.c. precum şi prin difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al
judeţului Vaslui pe anul 2007;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2007;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a veniturilor şi cheltuielilor
ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2007;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziţiilor nr.29, 54 şi 87 din anexa
nr.3 la Hotărârea 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;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii
ale Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;
6. Proiect de hotărâre privind eliberarea, cu acordul părţilor, a doamnei
Poamă Elena din funcţia de director al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul”
Vaslui;
7. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Poamă Elena în funcţia de
director adjunct al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Corneliu Bichineţ,
Preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui, pentru a face parte din delegaţia Uniunii
Naţionale a Consiliilor Judeţene din România la Forumul Cooperării Descentralizate de
la Nantes-Franţa;
Domnul Corneliu Bichineţ
Vă propun suplimentarea ordinii de zi cu încă 6 proiecte de hotărâri şi
anume:
9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
judeţean nr.115/2007 privind transmiterea imobilului-teren şi clădiri, proprietate publică
a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;
10. Înfiinţarea „Serviciului de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice
cu grad de dependenţă, în structura Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti şi
cofinanţarea implementării proiectului;
11. Proiect de hotărâre privind cofinanţarea Programului reabilitarea /
reconstrucţia unităţilor de învăţământ afectate de fenomenele meteorologice majore –
inundaţii în aprilie – august 2005”.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivelor de investiţii ce se vor realiza pe drumurile judeţene din bugetul local al
judeţului Vaslui pe anii 2007-2013”;
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor
tehnico-economici, faza Proiect Tehnic, aferentă obiectivului de investiţii „Consolidare
corp C Spitalul judeţean Vaslui”;
14. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului „Palatul administrativ”,
proprietate publică a statului, situat în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79,
judeţul Vaslui, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Vaslui în administrarea
Consiliului judeţean Vaslui;
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? 7 voturi „împotrivă”: Veronica Anton, Sorin Branişte,
Gheorghe Ciobanu, Tiberiu-Cezar Crăescu, Ciprian-Cătălin Dogaru, Mihai-Ştefan Focşa
şi Dorel Juverdeanu
Abţineri? Nu sunt
Cu 23 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de suplimentare a
ordinii de zi.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă mai sunt alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi?
Domnul Cătălin Dogaru
Domnule preşedinte, este a doua şedinţă ordinară consecutivă la care nu
am primit materialele la timp. Unele dintre ele au fost gata astăzi. Domnul Buzatu m-a
tratat ironic. Noi sperăm că într-un târziu veţi intra în normalitate. De aceea noi,
consilierii PNL, ne retragem de la lucrările şedinţei. Vom merge până acolo încât ne
vom da demisia, dacă nu intraţi în legalitate.
Părăsesc sala de şedinţă următorii consilieri: Veronica Anton, Sorin
Branişte, Gheorghe Ciobanu, Tiberiu-Cezar Crăescu, Ciprian-Cătălin Dogaru, MihaiŞtefan Focşa şi Dorel Juverdeanu.
Numărul consilierilor prezenţi la şedinţă este de 23.
Domnul Corneliu Bichineţ
Supun votului proiectul ordinii de zi prezentat.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nici un vot „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 23 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi.
Domnul Corneliu Bichineţ
Colegii interesaţi de soarta judeţului au votat.
Domnul Dumitru Buzatu
O problemă de ordin procedural … Nu ştiu dacă am înţeles gestul
colegilor liberali?! Poate trebuia să-i reţinem. A fost o neînţelegere. Nu a fost nimic
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ilegal. Poate că trebuia să insistăm să accepte să participe la şedinţă, pentru că dacă era o
procedură ilegală puteau părăsi sala. Poate că dumnealor au avut această impresie, dar
atâta timp cât se poate discuta ar fi bine să mergem după ei să-i convingem să revină în
sală. Propun să luăm o pauză de cinci minute, timp în care îi căutăm.
Domnul Corneliu Bichineţ
Domnule vicepreşedinte, noi suntem oameni responsabili. Cum veţi crede
că-i voi căuta prin piaţă pe domnii consilieri?
S-a făcut propunerea să luăm o pauză şi supun la vot această propunere.
Cine este pentru? 16 voturi „pentru”.
Împotrivă? 5 voturi „împotrivă”.
Abţineri? 2 abţineri.
Cu 16 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
Ora 16,12
PAUZĂ
*
ORA 16,17
DUPĂ PAUZĂ
Domnul Corneliu Bichineţ
Domnule vicepreşedinte Buzatu, ne sunteţi dator cu un răspuns.
Domnul Dumitru Buzatu
Domnule preşedinte, nu i-am găsit nici afară şi nici la prefectură.
Domnul Corneliu Bichineţ
Apreciez tentativa dumneavoastră după cum apreciez şi faptul că acei
colegi care au rămas sunt de acord să facem ce e de făcut astăzi. Continuăm lucrările
şedinţei.
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? 23 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nici un vot „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 23 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 cu excepţia proiectelor de
hotărâri de la punctele 6, 7 şi 8 de pe ordinea de zi pentru adoptarea cărora, fiind cu
privire la persoane, se va utiliza votul secret, potrivit prevederilor art.45 alin (5) din
Legea nr.215/2001, republicată.
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- Supune votului propunerea.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nici un vot „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 23 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului
deschis la adoptarea proiectelor de hotărâri.
*
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 1- 4, pentru adoptarea cărora
este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (17), precum şi a proiectelor de
hotărâri de la punctele 9 şi 14 pentru adoptarea cărora este necesar votul a două treimi
din numărul consilierilor în funcţie (22), potrivit prevederilor art.45, alin.(2) şi (3) din
Legea nr.215/2001, republicată.
*
*

*

Domnul Corneliu Bichineţ
Conform art.42 alin.(5) din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, vi s-au pus la dispoziţie procesele-verbale încheiate în
şedinţele consiliului judeţean din 25 septembrie şi 16 octombrie a.c., în vederea luării
la cunoştinţă a conţinutului acestora.
Precizează că în cadrul şedinţei consilierii judeţeni 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 25 septembrie
2007.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nici un vot „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 23 voturi pentru a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa
consiliului judeţean din data de 25 septembrie 2007.
*
- Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 16 octombrie 2007.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nici un vot „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 23 voturi pentru a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa
consiliului judeţean din data de 16 octombrie 2007.
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*
*

*

Domnul Corneliu Bichineţ
I. La primul punct de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2007.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina-Mihaela, secretarul comisiei pentru protecţie socială,
învăţământ, sănătate, cultură, culte şi sport;
2.Chiriac Octavian, secretarul 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.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă sunt intervenţii la acest proiect de hotărâre?
Domnul Ioan Ciupilan
Comisia buget-finanţe a dat aviz favorabil şi a formulat două amendamente
care vizează articolele cu numerele 6 şi 9 din proiectul de hotărâre.
Astfel, articolul 6 se propune a avea următorul conţinut: Cheltuielile pentru
„învăţământ” se suplimentează cu suma de 7,44 mii lei. Se suplimentează cu suma de
2,94 mii lei la cheltuielile de personal, cu suma de 0,9 mii lei dobânzile, cu suma de 4,5
mii lei alte transferuri şi cu suma de 33,3 mii lei cheltuielile de capital şi se diminuează
cheltuielile cu bunuri şi servicii cu suma de 22,9 mii lei şi ajutoarele sociale cu 11,3 mii
lei.
Articolul 9 se propune a avea următorul conţinut: Cheltuielile la „asigurări
şi asistenţă socială” se suplimentează cu suma de 140,68 mii lei la alte transferuri şi cu
suma de 25,5 mii lei la cheltuieli de capital. Bunurile şi serviciile se diminuează cu
suma de 166,18 mii lei.
Domnul Corneliu Bichineţ
Am reţinut. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt?!
- Intră în sală domnul consilier Vasile Mariciuc.
Numărul consilierilor prezenţi la şedinţă este 24.
Domnul Corneliu Bichineţ
Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 5.
Supune votului adoptarea articolului 6, cu amendamentul comisiei bugetfinanţe.
Cine este pentru ? 24 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 ? 24 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 ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 8.
- Supune votului adoptarea articolului 9, cu amendamentul comisiei bugetfinanţe.
Cine este pentru ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
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Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 9.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 16.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 24 voturi „pentru” a fost adoptată hotărârea.
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*
*

*

Domnul Corneliu Bichineţ
II. La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2007.
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.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dau cuvântul domnului director Nistor Marin pentru a ne spune, foarte pe
scurt, despre ce este vorba.
Domnul Marin Nistor
Rectificarea vizează, în principal, suplimentarea la capitolul „sănătate” cu
suma de 376,56 mii lei pentru consolidarea şi extinderea Secţiei TBC, Oncologie şi
Cronici a Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui.
Domnul Corneliu Bichineţ
Ce trebuie să facem aceea facem. 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
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Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 3.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 24 voturi „pentru” a fost adoptată hotărârea.
*
*

*
10

Domnul Corneliu Bichineţ
III. La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind rectificarea a III-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara
bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2007.
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.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dau cuvântul domnului director Nistor pentru a prezenta pe scurt în ce
constă rectificarea.
Domnul Marin Nistor
La capitolul autorităţi publice şi acţiuni externe se propune suplimentarea
cu suma de 40,0 mii lei, avându-se în vedere finalizarea obiectivului de investiţie de la
fosta clădire a B.N.R., „reabilitarea sistemului de încălzire a unor spaţii din incinta
imobilului, proprietate publică a judeţului, situat în strada Ştefan cel Mare, nr.70,
municipiul Vaslui”. Mai este vorba de o modificare la Biblioteca judeţeană, cele două
miliarde de lei fiind detaliate, precum şi de diminuarea fondurilor de la capitolul
locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, de la proiectul „Reabilitarea sistemului de
alimentare cu apă, canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate în Vaslui, Bîrlad, Huşi
şi Negreşti, judeţul Vaslui” cu suma de 900,0 mii lei, sumă care se preconizează nu va fi
utilizată în întregime până la sfârşitul anului.
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 ? 24 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 ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
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Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 24 voturi „pentru” a fost adoptată hotărârea.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
IV. La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind modificarea poziţiilor nr. 29, 54, şi 87 din anexa nr.3 la Hotărârea nr. 1/2007
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privind repartizarea pe unităţile administrativ teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2007.
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
Dacă sunt intervenţii la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt trecem la
adoptarea lui.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 24 voturi „pentru” a fost adoptată hotărârea.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
V. La punctul cinci de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de asistenţă
medico-socială Băceşti.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina Mihaela, secretarul comisiei pentru protecţie 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 de avizare la
proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz
favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dau cuvântul domnului director Ion Brişcaru pentru a ne spune despre ce
este vorba.
Domnul Ion Brişcaru
Proiectul de hotărâre a fost iniţiat deoarece avem nevoie de un profesor
CFM cu jumătate de normă pentru a asigura beneficiarilor centrului servicii de
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kinetoterapie şi de fizioterapie, servicii ce nu pot fi asigurate decât de persoane cu
pregătire în domeniu.
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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 24 voturi „pentru” a fost adoptată hotărârea.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
Întrucât la următoarele trei puncte de pe ordinea de zi avem de adoptat
proiecte de hotărâri 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 grupurile de consilieri.
Solicit propuneri de membri în comisie de la grupurile de consilieri.
Domnul Ioan Ciupilan
Îl propunem ca membru în comisie pe domnul Gheorghe Croitoru.
Domnul Corneliu Bichineţ
Supun la vot această propunere.
Cine este pentru ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
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Abţineri ? Nu sunt.
Cu 24 voturi „pentru” a fost adoptată propunerea.
Domnul Corneliu Bichineţ
O altă propunere?
Doamna Marieta Ioniţi
Îl propunem ca membru în comisie pe domnul Eugen Partenie.
Domnul Corneliu Bichineţ
Supun la vot această propunere.
Cine este pentru ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 24 voturi „pentru” a fost adoptată propunerea.
Domnul Corneliu Bichineţ
Altă propunere?
Domnul Ghiorghe Trifan
Propunem ca membru al comisiei pe doamna Marioara Idriceanu.
Domnul Corneliu Bichineţ
Supun la vot şi această propunere.
Cine este pentru ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 24 voturi „pentru” a fost adoptată propunerea.
Domnul Corneliu Bichineţ
Vă propun ca exercitarea votului secret să aibă loc după dezbaterea
proiectelor de hotărâri de la punctele 9 - 14.
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 24 voturi „pentru” a fost adoptată propunerea.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
VI. La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind eliberarea, cu acordul părţilor, a doamnei POAMĂ ELENA din funcţia de
director al Bibliotecii judeţene ,,Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina Mihaela, secretarul comisiei pentru protecţie socială,
învăţământ, sănătate, cultură, culte şi sport 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 doamnei Elena Poamă.
Doamna Elena Poamă
Este o hotărâre prin care închei o etapă reprezentativă a activităţii mele şi
ţin să vă mulţumesc că în această perioadă m-am putut baza pe sprijinul dumneavoastră.
Sper că prin activitatea desfăşurată nu am compromis consiliul judeţean. Încă o dată vă
mulţumesc pentru sprijin şi sunt convinsă că alături de dumneavoastră se vor face multe
lucruri bune.
Domnul Corneliu Bichineţ
Şi noi vă mulţumim pentru seriozitate şi pentru activitatea desfăşurată!
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
VII. La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind numirea doamnei POAMĂ ELENA în funcţia de director adjunct al Bibliotecii
Judeţene ,,Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina Mihaela, secretarul comisiei pentru protecţie 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 de avizare 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?! Continuăm.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
VIII. La punctul opt de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind desemnarea domnului Corneliu Bichineţ, Preşedinte al Consiliului judeţean
Vaslui, pentru a face parte din delegaţia Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din
România la Forumul Cooperării Descentralizate de la Nantes-Franţa.
Dau cuvântul doamnei Ioniţi Marieta, preşedintele comisiei juridică şi
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a
prezenta raportul de avizare la proiectul de hotărâre.
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- Doamna Ioniţi Marieta prezintă raportul comisiei cu aviz favorabil.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dau cuvântul doamnei director Mihaela Chircu pentru a face o scurtă
prezentare.
Doamna Mihaela Chircu
Este vorba de o deplasare organizată la iniţiativa UNCJR. Delegaţia română
e compusă din 15 persoane, reprezentanţi ai consiliilor judeţene şi ai Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative.
Domnul Corneliu Bichineţ
Sunt intervenţii? Nu sunt?! Mergem mai departe.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
IX. La punctul nouă de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean nr. 115/2007 privind
transmiterea imobilului-teren şi clădiri, proprietate publică a judeţului Vaslui, din
administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Centrului de asistenţă
medico-socială Băceşti.
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 Ion Brişcaru pentru a spune pe scurt despre
ce este vorba.
Domnul Ion Brişcaru
Datorită unor înregistrări eronate în prima hotărâre care s-a adoptat s-a
trecut suprafaţa de 15.000 mp în loc de 31797 mp, cât trebuia.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă sunt întrebări? Nu sunt?! Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 24 voturi „pentru” a fost adoptată hotărârea.
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*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
X. La punctul zece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind înfiinţarea „Serviciului de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice cu grad
de dependenţă, în structura Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti şi cofinanţarea
implementării proiectului.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina Mihaela, secretarul comisiei pentru protecţie socială,
învăţământ, sănătate, cultură, culte şi sport;
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
La acest proiect de hotărâre s-au formulat diferite opinii şi vom vedea dacă
mergem sau nu cu el mai departe.
Domnul Dumitru Buzatu
Am luat notă de disponibilitatea comisiilor de specialitate de a sprijini acest
proiect. Aici este vorba de implicaţiile financiare care constau în obligaţia de a asigura
contribuţia de 10% din valoarea totală a finanţării şi asumarea costurilor de acordare a
serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru o perioadă de trei ani după încheierea
contractului de finanţare de la bugetul de stat precum şi a menţinerii obiectului de
activitate al serviciului în domeniul serviciilor sociale în următorii 3 ani. În acelaşi timp
aduc în atenţie faptul că avem şi Centrul de asistenţă medico-socială de la Codăeşti.
Resursele administraţiei publice de la Codăeşti nu pot face faţă exigenţelor legate de
desfăşurarea activităţii în acest centru.
De aceea vă propun, pentru a nu părea că respingem ab initio, ca acest
proiect să fie redimensionat pentru necesităţile comunei Băceşti, pentru că, altfel,
cheltuielile ar excede.
Domnul Corneliu Bichineţ
Proiectul este generos. Au fost identificate 75 de persoane vârstnice cu grad
de dependenţă în 10-12 comune limitrofe Băceştiului. Dată fiind situaţia materială
propun temporizarea şi redimensionarea acestui proiect. S-a pus şi problema finanţării
spitalului din Codăeşti … Apreciez şi poziţia domnului consilier Ştefănescu.
Domnul Constantin Ştefănescu
Sunt 11 centre la nivel de judeţ pe care le finanţează Casa judeţeană de
asigurări de sănătate Vaslui.
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Domnul Corneliu Bichineţ
Supun votului propunerea de a amâna adoptarea acestui proiect de hotărâre.
Eu, ca iniţiator, voi fi împotriva amânării lui.
Cine este pentru ? 23 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Un vot „împotrivă”: domnul Corneliu Bichineţ.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 23 voturi „pentru” a fost adoptată hotărârea.
Domnul Corneliu Bichineţ
Domnule Brişcaru, aşa este în viaţă! Se va redimensiona acest proiect. Nu
e vorba de respingere, ci de o retrimitere.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
XI. La punctul unsprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de
hotărâre privind cofinanţarea Programului Reabilitarea/reconstrucţia unităţilor de
învăţământ afectate de fenomenele meteorologice majore – inundaţii în aprilie – august
2005”.
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
Ce trebuia să facem? Să dăm banii înapoi la Bucureşti? Am considerat că e
mai bine să facem cofinanţarea.
Domnul Ioan Ciupilan
Ar trebui să dăm bani şi la alte şcoli pentru a-şi face proiectele.
Domnul Corneliu Bichineţ
Au fost constructori care s-au retras de la licitaţie. Şi-au dat seama că nu pot
executa lucrările la preţurile impuse, preţuri care erau sub cele reale.
Domnul Dumitru Buzatu
Unii constructori nici nu s-au prezentat la licitaţii.
Domnul Ioan Ciupilan
Proiectantul a luat bani pentru proiect, proiect în care a pus o sumă, sumă
care e sub cea reală.
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Domnul Corneliu Bichineţ
E vorba de minister aici.
Domnul Dumitru Buzatu
Să nu se creadă că nu am făcut tot ceea ce ţine de noi. Nu noi am contractat
proiectarea ci ministerul. Am făcut intervenţii scrise pentru modificarea sumelor din
proiecte, dar nu s-a acceptat şi atunci, pentru că sumele sunt semnificative, am zis să vă
propunem aprobarea cofinanţării.
Domnul Corneliu Bichineţ
Pe lângă faptul că procedura a fost greoaie s-a şi întârziat mult. Nu aş avea
capacitatea diabolică de a nu face cofinanţarea. Suma pe care o alocăm noi este de 13
miliarde de lei. Am stat şi am chibzuit şi am ajuns la concluzia că mai bine mai punem
aceşti bani şi facem reabilitarea şcolilor.
Domnul Ioan Ciupilan
Ce se întâmplă cu şcolile de la Huşi? Şi ei ar trebui să facă această
cofinanţare. Să le dăm aceeaşi procedură şi lor!
Domnul Corneliu Bichineţ
Cei de la direcţiile economică şi tehnică vor lua legătura cu ei.
Domnul Vasile Mihalachi
Eu mi-aş îngădui să vă propun ca la următoarea rectificare bugetară să
asigurăm măcar suma care reprezintă diferenţa de curs valutar. Când s-a început
proiectarea pentru reabilitarea şcolilor România nu era membră a Uniunii Europene.
Acum trebuie îndeplinite mai multe cerinţe ale UE, una din ele fiind construirea
rampelor de acces pentru persoanele cu handicap. Pentru a nu se pierde aceşti bani
consiliul judeţean intervine cu suma de 13 miliarde de lei. Tot noi am putea să mai dăm
sume pentru cofinanţare de la echilibrare. Domnul prefect este aici, poate va discuta cu
cei de la finanţele publice.
Domnul Corneliu Bichineţ
Cei de la direcţiile tehnică şi economică au reţinut ce au de făcut. Noi
susţinem reabilitarea a 9 şcoli din cele 18.
Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt?! Trecem la adoptarea proiectului
de hotărâre.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 24 voturi „pentru” a fost adoptată hotărârea.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
XII. La punctul doisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de
hotărâre privind aprobarea „Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii
ce se vor realiza pe drumurile judeţene din bugetul local al judeţului Vaslui pe anii
2007-2013”.
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
De asemenea un proiect de hotărâre foarte-foarte important. Dau cuvântul
domnului director Teodor Tărnăuceanu pentru a ne spune pe scurt despre ce este vorba.
Domnul Teodor Tărnăuceanu
La şedinţa consiliului judeţean din 25 septembrie a.c. s-a aprobat o listă cu
studiile de fezabilitate pentru unele drumuri judeţene, iar acum se aprobă indicatorii
tehnico-economici la acele drumuri pentru a putea trece lucrările în lista de investiţii de
anul viitor.
Domnul Corneliu Bichineţ
Este necesar. Apreciez munca depusă de cei de la direcţia tehnică. Dacă
sunt întrebări? Nu sunt?! Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 24 voturi „pentru”.
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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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 24 voturi „pentru” a fost adoptată hotărârea.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
XIII. La punctul treisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de
hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici, faza
Proiect Tehnic, aferentă obiectivului de investiţii „Consolidare corp C Spitalul judeţean
Vaslui”.
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
Dau cuvântul domnului director Nistor pentru a ne spune despre ce este
vorba.
Domnul Marin Nistor
Consolidarea Corpului C al Spitalului judeţean de urgenţă este prinsă în
Proiectul „Managementul Riscului la Dezastre Naturale, Componenta Reducerea
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Riscului Seismic” finanţat de Banca Mondială. Proiectul se va implementa în doi ani,
cofinanţarea pe care o asigură consiliul judeţean fiind de 1.315.052 USD, respectiv
59,21% din valoarea totală a investiţiei.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă sunt intervenţii?
Domnul Gheorghe Croitoru
Toate instituţiile din imediata apropiere a consiliului judeţean îşi trimit
reprezentanţii să asiste la proiecte. Nu l-am văzut pe managerul Spitalului judeţean de
urgenţă Vaslui. Dumnealui nu putea fi prezent? Oricum voi vota „pentru”.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dumnealui nu poate fi peste tot şi şi-a trimis purtătorul de cuvânt care a
fugit.
Domnul Gheorghe Croitoru
Dacă domnul în cauză a venit la şedinţă în calitate de purtător de cuvânt şi
dacă si-a băut cafeaua atunci această cafea ar trebui să i se impute.
Domnul Ciprian-Constantin Iftimoaei
Sunteţi ironic, domnule consilier! Aţi anunţat directorul spitalului de
această şedinţă? Poate dumnealui nu ştia.
Domnul Corneliu Bichineţ
Noi am adus la cunoştinţă publică data şedinţei prin publicarea în ziar.
Domnul Ciprian-Constantin Iftimoaei
Relaţiile inter-instituţionale nu se fac prin presă. Se informează telefonic
sau în scris.
Domnul Corneliu Bichineţ
Îl puteţi suspecta de orice pe domnul Croitoru, dar nu de faptul că ar fi un
om rău.
Domnul Gheorghe Croitoru
Eu nu fac decât propuneri constructive.
Domnul Dumitru Buzatu
Rog să se manifeste înţelegere pentru cei de la Spitalul judeţean, care azi au
o licitaţie.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt?! Trecem la adoptarea proiectului
de hotărâre.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 24 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 ? 24 voturi „pentru”.
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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 ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 24 voturi „pentru” a fost adoptată hotărârea.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
XIV. La punctul paisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de
hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului „Palatul administrativ”, proprietate
publică a statului, situat în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79, judeţul Vaslui,
din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Vaslui în administrarea Consiliului
judeţean Vaslui.
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
Am văzut diverse reacţii legate de acest proiect de hotărâre, dar fără noi nu
se putea derula proiectul de consolidare a clădirii Palatului administrativ. Aici nu-i SRL.
Dau cuvântul domnului secretar Stoica pentru a expune pe scurt situaţia.
Domnul Gheorghe Stoica
Noi ne aflăm într-o fază în care, pentru continuarea derulării proiectului de
consolidare a clădirii Palatului administrativ, trebuie să se ia o decizie altfel se pierd
banii de la Banca Mondială. Problema este dacă trecerea clădirii în administrarea
consiliului judeţean se face temporar. Voinţa este de a se trece clădirea în administrare
definitivă. Decizia vă aparţine. Propunerea este de transmitere în administrare definitivă.
Domnul Dumitru Buzatu
Dezbaterea în jurul acestui proiect de hotărâre a îmbrăcat mai multe forme.
Una a fost mediatică, în care am fost prezentaţi ca unii care ne opunem. Din fericire nu
ne vom opune.
Reiterez solicitarea ca Guvernul să asigure fonduri pentru desfăşurarea
activităţii administrative în anumite localităţi din judeţ. Am solicitat în repetate rânduri
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fonduri pentru Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti, dar nu s-a făcut nimic. Am
asistat neputincioşi la faptul că Guvernul a alocat sume importante la mai multe comune
din ţară. La o cerinţă atât de presantă nu ni s-a răspuns şi am fost nedumeriţi când am
văzut disponibilitatea Guvernului de a aloca sume pentru repararea unor clădiri care
aparţin domeniului public al statului. L-am ruga pe domnul prefect să ne sprijine ca
printr-un proiect de hotărâre de Guvern să se solicite alocarea de fonduri pentru
asigurarea funcţionării Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti.
Domnul Ciprian-Constantin Iftimoaei
Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, stimaţi consilieri, vă aduc la
cunoştinţă că despre acest proiect de hotărâre am discutat cu domnul secretar Stoica
acum o lună. În momentul de faţă Instituţia Prefectului administrează această clădire, dar
s-a convenit între Consiliul judeţean şi Instituţia Prefectului ca de documentaţiile de
consolidare şi de execuţia lucrărilor să se ocupe Consiliul judeţean Vaslui, deoarece
potrivit programului finanţat de Banca Mondială consiliul judeţean este autoritatea
eligibilă. M-am deplasat la Bucureşti şi am vorbit cu domnul director Constantin,
rugându-l să mă consilieze în acest caz. Domnia sa a spus că trebuie să se elaboreze un
proiect de hotărâre prin care să se treacă această clădire în administrarea temporară a
consiliului judeţean. Cei de la Banca Mondială nu ştiau că această clădire este în
administrarea Instituţiei Prefectului. M-am întors cu un proiect de hotărâre privind
trecerea în administrare temporară, iar acum văd acest proiect de hotărâre …. Am citit
expunerea de motive, unde sunt menţionate mai multe hotărâri de guvern, de unde reiese
că nu mai aveţi vreun drept de administrare. Nu sunt stăpân aici. Am agrea formularea
iniţială, cu trecerea în administrare temporară. Dumneavoastră nu puteţi decide cu
privire la ceva ce nu vă aparţine, nu există temei legal.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dorim să evităm „temporară”, este restrictiv.
Eu nu m-am sfătuit cu cei de la Guvern ci cu juriştii noştri, am clarificat
problema cu secretarul judeţului. Am zis să continuăm demersurile pentru repararea
clădirii. Orice ban e binevenit.
Domnul Dumitru Buzatu
Observ că se nasc subiecte de dezbateri pe marginea termenului
„temporară”. Această formulare s-ar putea să creeze dificultăţi pe viitor. Faptul că
această clădire este în administrarea Instituţiei Prefectului ne pune în imposibilitatea de a
o reabilita. Cine ne spune nouă că atunci când va fi nevoie nu vom da o altă hotărâre de
trecere în administrare temporară?! Practic, formularea „în administrare” cred că e
acceptabilă şi stă în picioare din punct de vedere juridic. Următorul pas va fi elaborarea
unui proiect de hotărâre de Guvern şi pentru a preîntâmpina eventualele neajunsuri a
trebuit să-i dăm această formă.
Domnul Corneliu Bichineţ
Încheiem discuţiile aici şi reamintesc că această clădire este a statului.
Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
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Cine este pentru ? 24 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 ? 24 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 ? 24 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 24 voturi „pentru” a fost adoptată hotărârea.
*
Domnul Corneliu Bichineţ
Puteţi ataca hotărârea în contencios, domnule prefect!
Domnul Ciprian-Constantin Iftimoaei
Şi Guvernul poate da o hotărâre de trecere a palatului administrativ în
administrarea consiliului judeţean. De ce nu aşteptăm să de-a Guvernul hotărârea?
Hotărârea va fi atacată în contencios.
Domnul Ioan Ciupilan
Domnule prefect, nu trebuie să atacaţi hotărârea în contencios. Trebuie să
ajungem la un numitor comun. S-a solicitat trecerea clădirii în administrarea consiliului
judeţean pentru a putea accesa proiectul. Nu asta este problema. Proiectul se desfăşoară
pe doi ani, dar nu putem şti ce va fi după aceşti doi ani, motiv pentru care nu puteam
trece pentru doi ani. În al doilea rând, dacă Guvernul ştia de această situaţie de ce nu au
dat o hotărâre în acest sens? Când aţi spus că veţi ataca hotărârea în contencios mi-a
părut rău că am pierdut 20 de minute cu discuţiile.
Domnul Corneliu Bichineţ
Consilierii judeţeni au făcut azi ceea ce trebuia făcut.
Domnul Gheorghe Stoica
Nu puteam pune acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi până nu se
clarifica problema trecerii în administrare. Dânşii nu au fost de acord nici cu trecerea în
administrarea temporară. S-a luat practica guvernamentală. Hotărârea nu poate fi atacată
pentru legalitate. Trebuie să se găsească o soluţie de compromis.
Domnul Corneliu Bichineţ
E vorba de acelaşi program finanţat de Banca Mondială în care e prins şi
Spitalul judeţean Vaslui. Am muncit ca să vină banii aici.
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Domnul Gheorghe Stoica
Pentru a fi elaborat un proiect de hotărâre de Guvern trebuie să existe o
hotărâre a consiliului judeţean, Guvernul nu acceptă altfel. Există prevedere în acest sens
în Legea nr.213/1998.
Domnul Ghiorghe Trifan
Nu fac nici un istoric al acestei clădiri. Utilitatea ei este cea publică. Noi
trebuie să o conservăm şi să o exploatăm. Aici este o voinţă. Directorul, de care a vorbit
domnul prefect, nu este Guvernul. E voinţa administraţiei publice ca această clădire să
revină în administrarea noastră. Dumneavoastră, domnule prefect, ar trebui să susţineţi
această hotărâre pentru că avem acelaşi scop. Dacă cineva de la Guvern se opune, acel
director, dumneavoastră împreună cu domnul preşedinte puteţi merge la Secretariatul
General al Guvernului sau la premier pentru a spune că pentru construirea acestei clădiri
au fost cheltuite 36 milioane de lei la vremea respectivă şi că a fost a consiliului
judeţean. Nu ştiu de ce vă supăraţi.
Domnul Dumitru Buzatu
Eu l-aş ruga pe domnul prefect să nu atace hotărârea în contencios. Dacă
va atacă hotărârea ne vom adresa noi Guvernului că dumnealui ne împiedică să punem
în practică proiectul. Mă miră că domnul prefect prejudecă faptul că Guvernul va avea o
acţiune reactivă în condiţiile în care ne-am manifestat dorinţa de a lua această clădire în
administrare.
Domnul Ciprian-Constantin Iftimoaei
Eu voi solicita un punct de vedere scris de la Guvern, mă voi consulta şi
cu juriştii …
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
Continuăm lucrările. Vă prezint procedura de vot:
- consilierul votează „pentru”, lăsând neatinse numele şi prenumele
persoanei, dacă doreşte să o voteze, şi „împotrivă”, barând numele şi prenumele
persoanei, dacă 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
Dau cuvântul domnului consilier Partenie Eugen, pentru a prezenta
procesul-verbal cu rezultatul votului secret privind eliberarea, cu acordul părţilor, a
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doamnei Poamă Elena din funcţia de director al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu
Spătarul” Vaslui.
- Domnul Partenie Eugen prezintă procesul-verbal, hotărârea fiind
adoptată cu 24 voturi „pentru”.
*
Domnul Corneliu Bichineţ
Dau cuvântul domnului consilier Partenie Eugen, pentru a prezenta
procesul-verbal cu rezultatul votului secret privind numirea doamnei Poamă Elena în
funcţia de director adjunct al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.
- Domnul Partenie Eugen prezintă procesul-verbal, hotărârea fiind
adoptată cu 21 voturi „pentru”.
*
Domnul Corneliu Bichineţ
Dau cuvântul domnului consilier Partenie Eugen, pentru a prezenta
procesul-verbal cu rezultatul votului secret privind desemnarea domnului Corneliu
Bichineţ, Preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui, pentru a face parte din delegaţia
Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România la Forumul Cooperării
Descentralizate de la Nantes-Franţa.
- Domnul Partenie Eugen prezintă procesul-verbal, hotărârea fiind
adoptată cu 24 voturi „pentru”.
*
* *
Domnul Corneliu Bichineţ
Fac o mică paranteză. Apreciez prestaţia şi seriozitatea dumneavoastră.
Ne cunoaştem de foarte multă vreme şi am făcut multe lucruri bune împreună chiar
dacă, câteodată, au mai fost şi schimburi de replici mai dure. Împreună cu cei doi
vicepreşedinţi am discutat fiecare proiect de hotărâre în parte. Nu abuzăm de şedinţele
extraordinare, dar când sunt probleme urgente vă invităm. De ce am pus şedinţa miercuri
şi nu marţi? Ca să fie bine întocmite proiectele de hotărâri. Directorii direcţiilor au lucrat
zile întregi la aceste proiecte.
Domnule prefect, vă mulţumesc pentru participare! Aţi putut constata că
noi, consiliul judeţean, suntem un organism viu.
Domnul Ciprian-Constantin Iftimoaei
Eu am rugămintea să colaboraţi cu noi pentru că nu suntem căpcăuni.
Suntem în aceeaşi lume, în acelaşi timp şi în acelaşi spaţiu.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dau cuvântul în final domnului director Ionel-Ştefănică Armeanu.
Domnul Ionel Ştefănică-Armeanu
Aduc în atenţia dumneavoastră invitaţia pe care aţi primit-o înainte de a
intra în sală. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
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împlineşte 10 ani de la înfiinţare, motiv pentru care vă invit să luaţi parte la manifestarea
organizată cu acest prilej care va avea loc mâine, 1 noiembrie, orele 12,00, în această
sală.
Vă mulţumesc!
Domnul Corneliu Bichineţ
Eu voi fi aici înainte de 12,00 şi aş fi foarte bucuros dacă ar participa cât
mai mulţi consilieri.
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 17,43

PREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Corneliu Bichineţ
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