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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
  

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 03 noiembrie 2021, 

în ședința de îndată a Consiliului Județean Vaslui 
 

ORA 11,00 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide lucrările 

şedinţei de îndată convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr.148/2021. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin 
utilizarea aplicației Zoom, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Precizează: ″Am primit confirmarea că toți membrii consiliului județean sunt 
conectați pentru ședința de astăzi. Mai întâi, țin să vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns 
atât de prompt acestei convocări, adică ați înțeles încă de data trecută necesitatea acestei 
ședințe, pentru că este vorba de finalizarea unor proiecte de hotărâre în ceea ce privește 
programul Anghel Saligny. Vom vedea câte din ele vor fi eligibile, dar noi trebuie să ne facem 
datoria mai întâi să facem tot ceea ce este posibil să îndeplinim procedurile pentru a fi 
transmise în program. Încă o dată vă mulțumesc tuturor.″ 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 34 consilieri judeţeni în funcţie și 
președinte, şedinţa este legal constituită. 

Se declară deschise lucrările ședinței de îndată. 
Participă directorul compartimentului de specialitate al consiliului judeţean care a 

elaborat proiectul de hotărâre. 
* 

*     * 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă plenului 

şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui proiectul ordinii de zi, proiect care a fost adus la 
cunoştinţă publică, prin difuzare pe site-ul consiliului judeţean: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ aferent obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 245 L: DN 24 
(Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești” în vederea depunerii în cadrul 
Programului național de investiții „Anghel Saligny”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ aferent obiectivului de investiții „DJ 244 M: DN 24 - (Crasna) - Albești - Idrici - 
Roșiești (DJ 244 A)”  în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel 
Saligny”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ aferent obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 244C: Huși (DN 24 B) 
– Pădureni – Leoști – Văleni – Urlați – Dimitrie Cantemir – DJ 244A (Mușata)” în vederea 
depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ aferent obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 244 K: DN 24 
(Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni – Leoşti – Vineţeşti – Olteneşti – Zgura, L = 
19,000 km” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”. 

* 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 

plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”). 
Nu a votat domnul consilier județean Gelu Gălățeanu. 

* 



*     * 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, readuce la 

cunoștința consilierilor județeni faptul că, potrivit art. 228 alin. (2) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor, consilierii care au interes 
patrimonial în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii, aceștia sunt obligaţi 
să anunţe la începutul ședinței interesul personal pe care îl au în problema respectivă, anunț 
care se va consemna în procesul-verbal al ședinței. 
 

* 
*     * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează faptul 
că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, este necesar votul 
majorității absolute – 18, potrivit prevederilor art. 139 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează, 
totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 138 alin. (15) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, s-a pus la dispoziţia plenului Consiliului Județean Vaslui, procesul-
verbal încheiat în şedința ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui din data de 29 octombrie 
2021 în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului acestuia, precizând că, în cadrul şedinţei, 
există posibilitatea contestării conţinutului acestuia şi a solicitării menţionării exacte a 
opiniilor exprimate în şedinţa respectivă. 

Domnul Gheorghe Veziteu, luând cuvântul, arată:  ″Au fost suprapuneri atunci cu 
votul și se pare că unele lucruri nu s-au auzit prea bine. Aș dori să fac unele precizări cu privire 
la ce am spus eu”.  

Solicită ca la pagina 8 a procesului-verbal la antepenultimul alineat să se știpuleze 
în loc de ” dorește ca aceste ….convocat la lucrările unei comisii” următoarea exprimare 
”așteptam să fiu convocat la lucrările acelei comisii”.   

De asemenea, la pagina 9, înainte de capitolul 10 sunt două alineate care trebuie 
corectate: ″În procesul verbal scrie: Gheorghe Veziteu precizează că fiind instituții 
subordonate consiliului județean ar trebui să le ceară celor care iau bani să facă. Ar 
trebui ca, conducerea consiliului județean să le ceară. Acesta este sensul afirmațiilor pe care 
le-am făcut. Și aș dori să se mai adauge ceea ce am spus eu în ședință. Dumneavoastră, tot la 
acest capitol, dumneavoastră ne cereți nouă socoteală că nu funcționează treaba în instituțiile 
subordonate  C.J. S-a întors mașina lumii cu roțile în sus, eu așa am spus și nu apare în 
procesul-verbal.″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, spune că nu-l 
înțelege pe domnul Veziteu.  

Doamna Eugenia Steimberg intervine și afirmă că procesul-verbal este sinteză. 
Domnul Gheorghe Veziteu continuă cu afirmația: ″ Aș mai avea de făcut încă o 

completare la pagina 16.″  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: ″Ca 

document, în procesul verbal rețin toate chestiunile acestea. Dacă dumneavoastră vreți să 
rețineți că mașina..″ 

Domnul Gheorghe Veziteu spune: ″ Este o sinteză, dar acele lucruri lipsesc!″ 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă: ″Dar asta 

nu este o idee că mașina e cu roțile în sus și nici nu v-am cerut eu dumneavoastră să 
gestionați, că iau tot procesul ăla verbal și-l ”mănânc” acuma!″ 

Domnul Gheorghe Veziteu răspunde: ″Nu, nu, nu! Dar acestea lipsesc, domnule  
președinte!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: 
″Aberațiile nu se trec în procesul-verbal!″ 



Domnul Gheorghe Veziteu spune : ″Eu doresc să fie spus că le consider 
importante!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă: ″Le vom 
consemna acum, ca să rămână o imagine pentru viitor! Cine era în consiliu și ce spunea!″  

Domnul Gheorghe Veziteu continuă, spunând: ″Da! De asemenea, domnule 
președinte, la pagina 16, în josul paginii, ultimul alineat, unde este consemnată intervenția 
mea, nu este corect consemnat. Aici în procesul-verbal scrie: totodată, este de părere că nu 
trebuie să se lamenteze în legătură cu faptul că cineva i-a neîndreptățit. Deci nu este prea 
clar. Eu am spus în ședință nu trebuie să faceți atâta lamentare că cineva v-a neîndrepățit 
că județul nu a primit fonduri. Așa este corect să se scrie acolo.″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: ″Eu, 
prostiile astea …să le consemnez, dar nu am nicio soluție cu dumneavoastră... Nu pot să vă 
lecuiesc de prostiile astea. Și atunci îmi rămâne doar să vă provoc la duel când facem ședințele 
deschise. Duelul nu mai e acceptat acuma. Ce să fac eu cu dumneavoastră? Am înțeles, nu 
vreți să vă provoc la duel. Vă rog să continuați! ″ 

Domnul Gheorghe Veziteu explică: ″Păi, domnule președinte, vedeți că eu am, e o 
formulare nepersonală acolo. ″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: ″Da! 
Bineînțeles, e nepersonală! Dacă mi se adresează mie... Eu sunt impersonal aici, domnule 
Veziteu!  Sunt impersonal! Sunt Cel de Sus!″ 

Domnul Gheorghe Veziteu luînd cuvântul, spune: ″Nu! Cel care redactează 
procesul- verbal nu a ținut cont de realitate. Vă rog să priviți filmul! Eu am spus așa.″  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, e de părere că: 
″Realitatea e aia care o vedeți dumneavoastră aiurea în capul dumneavoastră! Realitatea nu e 
asta pe care o vedem noi cu toții.″ 

Domnul Gheorghe Veziteu explică: ″Eu am spus nu trebuie să faceți atâta 
lamentare că cineva v-a neîndreptățit. Ce e așa neclar?! ″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde: 
″Domnule Veziteu, nu mai fac dezbatere că ne lamentăm când spun că repartizați fonduri 
aiurea, când se vede în Hotărârea de Guvern, când se vede peste tot, când dumneavoastră 
faceți presiune asupra localului care n-are atribuții …. Nu puteți să vă liniștiți odată?″ 

Domnul Gheorghe Veziteu spune: ″Nu, domnule președinte! Eu vorbesc exact la 
obiect!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: ″Dar 
trebuie să terminați cu prostiile astea!″ 

Domnul Gheorghe Veziteu afirmă: ″Domnule președinte, eu vă citez din referatul 
făcut de dumneavoastră. Ați stipulat că instituțiile finanțate din bugetul local al județului vor 
avea asigurate resursele financiare necesare funcționării, dezvoltării și ducerii la îndeplinire a 
obiectivelor.″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui:  Domnule 
Veziteu, opriți-vă odată! 

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă: ″De ce v-ați lamentat atâta? ″ 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde:  ″Îmi 

dă Guvernul prioritate, domnule? (...) Dumneavoastră sunteți consilier județean de un secol. 
Până acuma, ați constatat că noi avem taxe și impozite proprii, că avem venituri proprii când 
constituim bugetul acesta? Sau din transferuri? Și transferurile de unde?! De la guvernele 
succesive. Dintre care unele au dat și altele nu au dat. Și acesta al dumneavoastră, nu știu 
dacă mai e al dumneavoastră acuma, acesta n-a dat!″ 

Domnul Gheorghe Veziteu intervine cu afirmația:  ″Domnule președinte! Vă abateți 
de la chestiune. Noi vorbim de procesul-verbal și eu doresc ca procesul-verbal să reflecte 
discuția care a fost acolo.″  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: ″Îmi 
pare rău, dar vă acord un timp de convorbire, vă tai microfonul după aceea, ca să vă 
demonstrez ce putem face dacă nu înțelegeți să terminați cu prostiile astea.″  



Domnul Gheorghe Veziteu insistă: ″Nu! Eu doresc să consemneze corect în 
procesul-verbal, atâta tot!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă: 
″Bineînțeles ! Am zis ca să vadă și cei care vor fi în viitor ce fel de indivizi erau în consiliul 
județean. Vom consemna tot!″ 

Domnul Gheorghe Veziteu face observația: ″Păi, nu! Se consemnează exact ce s-a 
întâmplat acolo. Asta se consemnează.″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, explică: 
″Procesul-verbal este un rezumat. Nu consemnează toate prostiile pe care le spun unii. Dar 
dacă vreți, noi le consemnăm ca să rămână posterității. ″ 

Domnul Gheorghe Veziteu luând cuvântul, spune: ″Ce am vorbit eu! Probabil că 
din cauză că acolo se și vota în paralel. Eu am bănuit că din cauză că se vota, eu am vorbit și 
nu s-a înțeles… mare lucru. ″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: ″Nu, 
nu, nu! S-a înțeles foarte bine. Pe dumneavoastră vă înțeleg ăștia că sunt sătui! Problema este 
următoarea. Procesul-verbal este un rezumat al ideilor. Consemnăm toate ideile. Aberațiile nu 
prea le consemnăm, dar le vom consemna de acum, de dragul dumneavoastră...″  

Domnul Gheorghe Veziteu e de părere că: ″ Nu, nu, nu! Aberații sunt ceea ce 
spuneți dumneavoastră. Eu doresc ca  procesul-verbal să reflecte ce s-a vorbit acolo. Atât tot!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: 
″Sigur, tot vom consemna... Vor fi consemnate absolut toate opiniile... Dacă mai sunt 
intervenienți? Dacă nu mai sunt intervenienți, supun la vot procesul-verbal, cu obiecțiile făcute 
de domnul Veziteu...″ 

Domnul Gheorghe Veziteu informează: ″Eu nu v-am  auzit bine ceea ce ați mai 
spus, dar dacă intrați în legalitate e perfect.″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde: ″Cred 
că în ilegalitate sunteți dumneavoastră pe lumea asta. Nu e vorba să intrăm noi.″  

Domnul Gheorghe Veziteu comentează: ″De glumele astea cred că râd numai cei 
subordonați dumneavoastră, care râd la comandă.″  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, spune: ″Nu știu, 
dar nu vă pune nimeni să râdeți. Ca să râzi trebuie să pricepi o glumă.″ 

Domnul Gheorghe Veziteu spune: ″Nu, dar nu faceți glume, că aici aveți treburi 
serioase. Haideți să trecem la chestiune. Nu faceți glume!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă: 
″Domnule Veziteu, nu înțelegeți că nu e obligatoriu să râdem?! ″  

Domnul Gheorghe Veziteu răspunde: ″Nu, dar dumneavoastră faceți glume, în loc 
să vă ocupați de lucruri serioase. Haideți să trecem la ordinea zilei.″  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, spune:″ Păi acum 
mă invitați la ordinea zilei?″  

Domnul Gheorghe Veziteu afirmă: ″Treceți la treabă că pierdem vremea.″ 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, spune: 

″Mulțumesc foarte mult! Vă rog să consemnați absolut tot, cuvânt cu cuvânt, toate opiniile 
exprimate de domnul Veziteu... Cred că pe unele din ele o să le afișăm și pe un ecran, dacă e 
posibil panoramic, să le cunoască tot orașul și tot județul.″ 

Domnul Gheorghe Veziteu își exprimă părerea: ″Vă plătește publicul degeaba, 
treceți la treabă vă rog!″  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: ″Eu 
sunt într-o funcție a statului, avem bugete, nu mă plătește publicul Eu nu sunt actor sau...″ 

Domnul Gheorghe Veziteu intervine: ″Da, da, da! Sunt bani publici! Deci publicul 
vă plătește.″  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, explică: ″Dar nu 
este nicio problemă că v-am spus, pot să vă explic încă de o sută de ori. Dar n-am credința că 
dumneavoastră veți înțelege. Așa că, vă rog, să continuăm!″ 

Domnul Gheorghe Veziteu constată:″ Eu nu am ce să înțeleg de la dumneavoastră, 
vorbiți numai aberații.″    



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde: 
″Domnule Veziteu, dar am zis eu că puteți înțelege?! Nu, domnule! Am zis că sunt oameni care, 
dacă le explici de o sută de ori, tot nu înțeleg. Și atunci mergem așa. Vreți să ne supărăm de la 
asta? Nu, domnule! Suntem cu toții ființe, trăim pe pământul ăsta.″ 

Domnul Gheorghe Veziteu menționează: ″Domnule, legea spune și  dumneavoastră 
ați spus cine are o problemă în legătură cu procesul-verbal, s-o facă... Am făcut-o! De ce nu 
treceți dumneavoastră la punctul următor? Ce atâta discuție?!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, spune:″ Nu vă 
enervați! Eu vă rog să nu vă enervați, mai stați un pic, că voi supune imediat la vot.  Da?! Dacă 
până atunci vă enervați totuși, n-am eu ce să fac. Cine este pentru procesul-verbal cu 
precizările făcute? 26 pentru .. . A trecut această chestiune, în plus îmi pare rău că trebuie să 
purtăm asemenea discuții în chestiunea asta pentru că  am să dispun de acum ca procesul-
verbal, nu știu dacă a fost pus pe site-ul nostru înainte de ședință... Voi dispune ca acest 
proces-verbal să fie dispus înainte de a se pune pe site-ul consiliului județean..., o să-l 
publicăm și pe site ca să aibă posibilitatea consilierii să-l corecteze în ceea ce privește  ideile 
pe care le-au susținut sau afirmațiile. Că sunt multe afirmații care nu conțin nicio idee.  Eu ce 
să fac?!... Mergem mai departe. Procesul-verbal a fost adoptat. ″ 

Nemaifiind intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului judeţean din 
data de 29 octombrie 2021, al cărui conținut a fost aprobat cu majoritate de voturi: 26 
voturi “pentru” și 8 “abțineri” (Afteni Mitică, Bîicu Mihaela-Vica, Chirica Lucian-Corneliu, 
Iacob Liviu, Filip Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Teslariu Iuliana și Veziteu Gheorghe).  

* 
                                                                *    * 

I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
aferent obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 245 L: DN 24 (Costești) – 
Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești” în vederea depunerii în cadrul 
Programului național de investiții „Anghel Saligny” și dă cuvântul următorilor consilieri 
județeni: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale,  

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, și 

3. Dorin Emil, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat 
de interes judeţean, 

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Președinții celor trei comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu solicită: “Aș vrea de la Compartimentul tehnico-

economic o lămurire foarte simplă a unei chestiuni teoretice. Se face vorbire la finalul 
devizului, la fiecare din proiectele de hotărâre, de cost standard, de prețuri, în două 
variante: cu standard de cost și fără standard de cost. Aș dori, dacă se poate, specialiștii să ne 
ofere o explicație a ceea ce înseamnă o variantă și cealaltă variantă. Mulțumesc mult! Sper că 
m-ați auzit. ”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Cătălin Toma, director executiv adjunct în cadrul Direcției Tehnice a consiliului 
județean. 

Domnul Cătălin Toma precizează că este vorba de diferențele apărute din 
categoriile de lucrări care sunt incluse în calcularea standardului de cost și cele care nu sunt 
incluse în standardul de cost. În standardul de cost există categorii de lucrări care au 



continuitate pe întreaga lungime a drumului și alte lucrări care nu se regăsesc pe întreaga 
lungime a tronsonului de drum supus aprobării, ce fac parte din categoria de lucrări în afara 
normelor de calculare a standardului de cost.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
trebuie să se înțeleagă că în cadrul acestor devize estimative sunt două tipuri de lucrări: 
lucrări pentru care sunt aplicabile standardele de cost și lucrări pentru care nu sunt aplicabile, 
potrivit definiției, standardele de cost. Din acest motiv apare la final această clasificare: cu 
standarde și fără standarde de cost. 

Dă cuvântului domnului Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că Programul ”Anghel Saligny” a dat trei standarde de cost: pe de o parte, pentru 
infrastructura drumului comunal, pentru infrastructura drumului județean și pentru ceea ce 
înseamnă aducerea de gaz. În cazul drumurilor județene, calea de rulare, infrastructura 
drumului efectiv, nu poate depăși suma de 560.000 euro/km. Restul lucrărilor sunt lucrări 
adiacente acelei căi de rulare și nu fac parte efectivă, nu se calculează la acel standard. Calea 
de rulare nu poate să depășească suma de 560.000 euro/km. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
această cale de rulare poate depăși, dar pentru a ne încadra, trebuie să fie respectat 
standardul, astfel încât proiectul să devină eligibil pentru finanțare. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 
că această cale de rulare poate depăși, dar nu va fi finanțată. 

Nemaifiind intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de 
investiții „Reabilitare și modernizare DJ 245 L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – 
Pârvești – Mănăstirea Pârvești” în vederea depunerii în cadrul Programului național de 
investiții „Anghel Saligny”. 

Nu a votat domnul consilier județean Gheorghe Veziteu. 
 

* 
                                                                *    * 

II. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
aferent obiectivului de investiții „DJ 244 M: DN 24 - (Crasna) - Albești - Idrici - Roșiești (DJ 
244 A)” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” 
și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale,  

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, și 

3. Dorin Emil, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat 
de interes judeţean, 

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Nefiind intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de 
investiții „DJ 244 M: DN 24 - (Crasna) - Albești - Idrici - Roșiești (DJ 244 A)” în vederea 
depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”. 

Nu a votat domnul consilier județean Gheorghe Ștefan. 



 
*    

*    * 
III. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
aferent obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 244C: Huși (DN 24 B) – 
Pădureni – Leoști – Văleni – Urlați – Dimitrie Cantemir – DJ 244A (Mușata)” în vederea 
depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” și dă cuvântul 
următorilor consilieri județeni: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale,  

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, și 

3. Dorin Emil, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat 
de interes judeţean, 

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Nefiind intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de 
investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 244C: Huși (DN 24 B) – Pădureni – Leoști – Văleni – 
Urlați – Dimitrie Cantemir – DJ 244A (Mușata)” în vederea depunerii în cadrul Programului 
național de investiții „Anghel Saligny”. 

Nu a votat domnul consilier județean Gheorghe Ștefan. 
 

*    
*    * 

IV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
aferent obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 244 K: DN 24 (Muntenii de 
Sus) – Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni – Leoşti – Vineţeşti – Olteneşti – Zgura, L = 19,000 km” 
în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, cu 
mențiunea că este vorba despre un drum care, în acest moment, este în lucru pe PNDL. Este o 
distanță care nu este acoperită de finanțare și pentru care s-a aplicat la Programul „Anghel 
Saligny”. 

Dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 
1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 

publică locală şi coordonarea consiliilor locale,  
2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 

dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, și 
3. Dorin Emil, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 

teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat 
de interes judeţean, 

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Nemafiind intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de 
investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 244 K: DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălţaţi – 
Crăsnăşeni – Leoşti – Vineţeşti – Olteneşti – Zgura, L = 19,000 km” în vederea depunerii în 
cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”. 

Nu a votat domnul consilier județean Gheorghe Ștefan. 



Precizează că ordinea de zi a fost epuizată și proiectul de hotărâre a fost adoptat în 
unanimitate, ceea ce înseamnă că toți cei care fac parte din acest consiliu au dorința de a 
încheia procesul de modernizare în ceea ce privește asfaltarea, canalizările, aducțiunile de 
apă. 

Adresează celor prezenți la ședință rugămintea de a transmite unităților 
administrativ-teritoriale să nu aplice la mai multe surse de finanțare, precizând: “Sunt unii 
care sunt pe POIM. Programul ”Anghel Saligny” nu are capacitatea să finanțeze cât finanțează 
POIM-ul. În POIM avem ca sursă de finanțare banii europeni. Cu toții am vrea să utilizăm 
această sursă. Nu putem obliga pe nimeni, dar vă rog să țineți seama, pentru că după aceea 
nu o să mai fie posibil să vă integrăm pe Programul POIM și ne creează dificultăți 
suplimentare, pentru că în loc de semnarea finanțării acestui proiect o să avem de-a face cu 
revizuirea lui. Eu am făcut precizările cuvenite în discuțiile cu toți cei de până acum. Vă rog și 
pe dumneavoastră să transmiteți acest lucru. Să sperăm că vom deveni eligibili măcar pe o 
parte din aceste proiecte depuse de noi pe Programul Anghel Saligny. 

De asemenea, vă rog, dacă sunt probleme acum, așa cum procedăm la fiecare 
ședință, înainte de închiderea ședinței să ne spuneți dacă sunt probleme care vă preocupă și 
pe care le-ați sesizat în teritoriu.” 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu salută, fiind vorba de drumuri, upgradarea drumului de 

la Buhăiești. Întreabă care mai este stadiul cu privire la execuția acelui rond de la Buhăiești. 
Domnul Vasile Voicu precizează că este vorba de un sens giratoriu. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că a 

discutat cu cei de la Drumuri Naționale, neputând “noi să fim titularii investiției pentru sensul 
giratoriu. Avem nevoie ori să o facă ei, ori să ne cedeze nouă, ceea ce este imposibil, dreptul 
acesta de a o face. Noi ne-am luat toate măsurile de a semnaliza correct... Înțelegem că ar fi 
mult mai practic dacă ar exista un sens giratoriu care reglează mai bine circulația. 
Deocamdată, am transmis aceste lucruri și celor de la Compania Națională de Drumuri. Au 
recepționat semnalul nostru cu deschidere. Vom vedea când vor da aprobarea pentru a 
construi un sens giratoriu acolo. Deocamdată, îi îndemnăm pe toți să urmărească cu foarte 
mare atenție semnele de circulație care sunt cele potrivite pentru intersecția respectivă, să 
respecte regulile de circulație și, cu siguranță, vom evita orice accident…“ 

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă care este stadiul studiului de fezabilitate care a 
fost aprobat în consiliul județean, dacă a fost făcut, dacă se mai lucrează, dacă “ceea ce 
depinde de noi să știm că-i făcut.”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
Studiul de fezabilitate a fost făcut și transmis celorlalți, nefiind nicio problemă să cedeze 
Studiul de fezabilitate. A făcut apel la respectarea semnelor de circulație, s-au montat panouri 
cu aceste semne, pentru a-I stopa pe vitezomani. În mod normal, chiar în lipsa unui sens 
giratoriu, intersecția este semnalizată corespunzător și nu ar trebui să existe evenimente. Se 
încearcă și construirea acestui sens giratoriu care poate ar da mai mult de gândit acelora care 
se angajează în acel sens. 

 Dă cuvântul domnului consilier județean Vasile Voicu. 
 Domnul Vasile Voicu, referindu-se la ceea ce spunea domnul consilier județean 

Gheorghe Veziteu, apreciază ceea ce s-a făcut pe tronsonul aferent județului Vaslui, 
menționând: “O iau ca o mănușă aruncată și colegilor din județul Iași care, din păcate, nu s-a 
mișcat și nu se ridică la ceea ce am făcut noi ca și județ acolo.”   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
aceste sentimente cavalerești sunt extraordinare și ele țin de o anumită perioadă din istoria 
omenirii, dar trebuie discutat în mod pragmatic. A avut și o discuție cu domnul președinte al 
consiliului județean; s-a plombat o parte din carosabil și se circulă mai bine. Speră că, potrivit 
afirmațiilor acestora, vor repara și covorul asfaltic pe porțiunile care sunt în acest moment în 
dificultate. Speră ca aceste angajamente să fie efective și în viitor să mențină această linie a 
colaborării pentru ca, în permanență, calea aceasta care este foarte solicitată acum, să fie 
într-o stare bună pentru circulația autovehiculelor. 



Informează că următoarea ședință a consiliului județean va fi convocată foarte 
rapid, pentru că trebuie făcute socotelile pentru anul viitor, printre care și programul de 
iarnă. Dacă vor exista rectificări ale bugetelor la nivel guvernamental, dacă se va instala un 
nou guvern, dacă vor fi disponibilizate noi resurse care să alimenteze bugetul consiliului 
județean, trebuie reglementate toate aceste situații. Până atunci trebuie evaluate 
cheltuielile, veniturile, gradul de realizare al obiectivelor, eșalonările pentru anii viitori.    

*    
*    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
pentru participare, cerându-și scuze dacă, uneori, se iese de pe calea normală a unui dialog 
civilizat. Speră că se va răspunde cu aceeași promptitudine și la invitația de a participa la 
ședința viitoare.   

Declară închise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui. 
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 03 noiembrie 2021. 
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         PREŞEDINTE, 
                           Dumitru Buzatu        
                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                          Diana-Elena Ursulescu 
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