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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 16 aprilie 2021, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

ORA 13,00 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide lucrările 

şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
81/2021, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere că din numărul total de 33 consilieri judeţeni în funcţie și președinte 
participă la lucrări un număr de 26 consilieri județeni în funcție și președintele, lipsind 
nemotivat domnii consilieri județeni Cain Dan-Liviu, Căciulă Mădălin-Claudiu, Chirica Lucian-
Corneliu, Iacob Liviu, Iordache Viorel-Corneliu, Miron-Feraru Roxana-Mădălina și Prisacaru Dan-
Eduard, şedinţa este legal constituită. 

Se declară deschise lucrările acesteia. 
Din partea Instituţiei Prefectului - Județul Vaslui participă domnul prefect Marcel 

Lăudatu. 
Participă directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâri, șefii instituțiilor subordonate, 
precum și reprezentanţi ai mass-media. 

 
* 

*     * 
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. Depunerea jurământului de către consilierul județean al cărui mandat a fost 
validat; 

2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui nr. 199/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul 
de administrație al Muzeului ,,Vasile Pârvan” Bârlad; 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Vaslui; 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat 
din partea Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiţie "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați 
(Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)"; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către U.A.T. 
Județul Vaslui; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico–Socială Codăești; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 44 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 148/2020 privind modificarea organigramei și a 



statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea a șapte poziții din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Let's discover Stefan cel Mare 
traces together” (“Pe urmele lui Ștefan cel Mare”), a cheltuielilor și a încheierii unui acord de 
parteneriat pentru realizarea proiectului; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel 
Mare” Vaslui în cadrul proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together” (“Pe urmele 
lui Ștefan cel Mare”) și a cheltuielilor legate de proiect; 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru 
anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul 
instituțiilor subordonate; 

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei rămase neutilizată din excedentul 
bugetului local al Județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al judeţului Vaslui pe 
anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 și a estimărilor 
pentru anii 2022-2024; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditului intern pentru anul 
2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2021; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 
2022 – 2023; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2021 și a 
estimărilor pentru anii 2022 – 2023; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea 
nerambursabilă a activităților nonprofit de interes public local pentru anul 2021. 

* 
Intră în sala de ședință domnii consilieri județeni Cain Dan-Liviu, Căciulă Mădălin-

Claudiu, Chirica Lucian-Corneliu, Iacob Liviu, Iordache Viorel-Corneliu și Prisacaru Dan-
Eduard. 

Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 33. 
 

* 
 

 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 

plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate 
de voturi (33 voturi “pentru”). 

 
* 

În ceea ce privește modalitatea de vot, domnul Dumitru Buzatu, președintele 
Consiliului Județean Vaslui, propune folosirea votului deschis, prin ridicarea mâinii, pentru 
proiectele de hotărâre existente pe ordinea de zi, cu excepția proiectelor de hotărâre de la 



punctele 3, 4 și 5, unde se va utiliza votul secret, potrivit prevederilor art. 139 alin.(6) și (7) 
din Codul administrativ. 

Supune votului propunerea. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi „pentru”), a fost aprobată propunerea de 

folosire a votului deschis la adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, cu 
excepția proiectelor de hotărâre de la punctele 3, 4 și 5. 

 
* 

*     * 
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. 

Se vine cu propunerea ca proiectele de hotărâre cuprinse pe ordinea de zi să nu mai 
fie prezentate, cu excepţia avizelor comisiilor de specialitate, ținând cont că acestea au 
fost dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate, propunere care este aprobată cu 
majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu). 

 
*  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează faptul 
că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, este necesar votul 
majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, cu excepţia proiectelor de 
hotărâri de la punctele 11-19 și 22 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorității 
absolute – 18 și a proiectului de hotărâre de la punctul 7, pentru adoptarea căruia este 
necesar votul a 2/3 din numărul consilierilor județeni în funcție – 24, după depunerea 
jurământului de către domnul Stefan Gheorghe, potrivit prevederilor art. 139 alin.(3) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

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 martie 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. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu declară că, în urma citirii procesului-verbal, a constatat 

că președintele consiliului județean a susținut amendamentele grupului consilierilor județeni ai 
Partidului Național Liberal cu privire la repartizarea unor sume din impozitul pe venit și 
repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale a sumelor pentru drumuri și-i mulțumește 
acestuia pentru susținere.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
domnului consilier județean pentru intervenție. 

Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului judeţean 
din data de 29 martie 2021, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate de voturi (33 
voturi “pentru”).                    

* 
*    * 

I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, trece la 
punctul unu privind depunerea jurământului de către supleantul al cărui mandat a fost validat 
de Tribunalul Vaslui prin Încheierea pronunțată în dosarul nr. 596/89/2021 din 30 martie 2021. 



 Potrivit dispozitivului Încheierii Tribunalului Vaslui, s-a admis cererea Consiliului 
Județean Vaslui și a fost validat mandatul domnului consilier județean Ștefan Gheorghe – 
Partidul Național Liberal. 

    
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, invită pe domnul 
consilier să depună jurământul prevăzut de art.117 alin.(1) din Codul administrativ, cu 
precizarea că acesta poate fi depus și fără formulă religioasă.  

 
                             * 

  
 Are loc depunerea jurământului de către consilierul județean supleant. Un 

exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de ședință, iar al doilea se înmânează 
consilierului județean. 

Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 34. 
 
                             * 

 

    Domnul consilier județean Ștefan Gheorghe a primit o mapă care conține: adresa nr. 
5477/14.04.2021 pentru depunerea declarației de avere și a declarației de interese, 
regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean, extrase din legislația 
referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali, Ghidul privind 
incompatibilitățile și conflictul de interese, Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi 
interese. 

                                                 * 
                            *    * 

II. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, 
cu modificările și completările ulterioare și dă cuvântul domnului Cain Dan-Liviu, 
preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea 
consiliilor locale, pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

Domnul Cain Dan-Liviu precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Nefiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările 
ulterioare. 

* 
*    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, la 
proiectele de hotărâre de la punctele 3-5 pe ordinea de zi, se va utiliza votul secret.  

                                               * 
                          *    * 

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

proiectul de hotărâre pentru completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
199/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 
administrație al Muzeului ,,Vasile Pârvan” Bârlad. 

Propune ca reprezentant al Consiliului Juțean Vaslui în consiliul de 
administrație al Muzeului ,,Vasile Pârvan” Bârlad pe domnul consilier județean Pricop 
Ghiorghe. 

Întreabă dacă mai sunt alte propuneri?!  



Domnul Veziteu Gheorghe îl propune pe domnul consilier județean Pălăduță Louis-
Iulian. 

 
                                               * 

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

proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în 
consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Vaslui.  

Adresează rugămintea de a fi formulate propuneri. 
Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, propune, 

din partea grupului de consilieri județeni ai Partidului ALDE-PRO România, pe domnul consilier 
județean Cain Dan-Liviu.  

Domnul Mitică Afteni propune, din partea USR PLUS, pe doamna consilier județean 
Teslariu Iuliana. 

Domnul Gheorghe Veziteu propune, din partea grupului de consilieri județeni ai 
Partidului Național Liberal,  pe domnul consilier județean Rotariu Bogdan. 

 
                                               * 

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

proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat din partea 
Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

2. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, 

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. nr.5 privind desemnarea 
reprezentantului asiguraților, delegat din partea Consiliului Județean Vaslui în Adunarea 
Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 

Președinții celor două comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre.  

Adresează rugămintea de a fi formulate propuneri. 
Domnul Mitică Afteni propune, din partea USR PLUS, pe doamna consilier județean 

Bîicu Mihaela-Vica. 

Domnul Gheorghe Veziteu propune, din partea grupului de consilieri județeni ai 
Partidului Național Liberal, pe domnul consilier județean Filip Liviu. 

 
* 

*    * 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că se 

va trece la redactarea buletinelor de vot. 
Doamna Diana-Elena Ursulescu informează că, întrucât doamna Bîicu Mihaela-Vica și 

domnul Pricop Ghiorghe candidează pentru a fi reprezentanți ai consiliului județean, aceștia 
vor fi înlocuiți, conform regulamentului, la propunerea domnilor consilieri județeni, după cum 
urmează: doamna Bîicu Mihaela-Vica de către domnul Afteni Mitică și domnul Pricop Ghiorghe 
de către domnul Zară Costel. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
rugămintea ca membrii comisiei să-şi intre în atribuţiuni.   

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului, reamintește 
procedura de vot: fiecare consilier judeţean primeşte câte un buletin de vot, pe care este 
trecut numele candidaţilor propuşi și funcția pentru care aceștia candidează. Se va intra în 



cabina de vot, iar pentru exprimarea opţiunii se va bara în dreptul candidatului printr-o linie 
unul dintre cuvintele da sau nu. 

 
 

   *     EXERCITAREA VOTULUI    * 
 
La reluarea lucrărilor, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui, dă cuvântul domnului consilier județean Lupu Costică pentru a prezenta procesele-
verbale cu rezultatul votului secret. 

 
            * 

                                                *    * 
Domnul Lupu Costică, luând cuvântul, prezintă procesele-verbale privind  

rezultatul votului secret exprimat de consilierii județeni pentru:  
- completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 199/2020 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 
administrație al Muzeului ,,Vasile Pârvan” Bârlad: domnul Pricop Ghiorghe (14 voturi 
“pentru” și 15 voturi “împotrivă”) și domnul Pălăduță Louis-Iulian (15 voturi “pentru” și 14 
voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 5. 
Niciunul dintre candidați nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnat. 
- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 

administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Vaslui: domnul Cain Dan-Liviu (18 voturi “pentru” și 15 voturi “împotrivă”), doamna Teslariu 
Iuliana (4 voturi “pentru” și 29 voturi “împotrivă”) și domnul Rotariu Bogdan (11 voturi 
“pentru” și 22 voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 1. 
Domnul Cain Dan-Liviu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnat: 18 voturi “pentru” și 15 voturi “împotrivă”. 
- desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat din partea Consiliului 

Județean Vaslui în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate: 
doamna Bîicu Mihaela-Vica (14 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă”) și domnul Filip Liviu (8 
voturi “pentru” și 14 voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 10. 
Niciunul dintre candidați nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnat. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că, dacă 

se va merge în acest ritm cu desemnarea reprezentanților consiliului județean în diferite 
consilii de administrație, se teme să nu rămână ceva și pentru mandatul următor, precizând: 
“Eu sunt convins că rezultatele sunt marcate de faptul că nu suntem atenți la ce ni se cere... 
Nu cred că a stat cineva și a analizat cu o profunzime nemaipomenită propunerea ca doamna 
Bîicu să fie reprezentantul nostru la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și a tras 
concluzia că nu are toate calitățile necesare! Pur și simplu, trebuie să exprimăm o opinie în 
legătură cu un coleg de-al nostru care are niște atribuții prevăzute de lege. Nu pot fi mai 
mulți, pentru că eu v-aș fi trecut în propunere pe toți! Am vrut să simplific, am mai retras 
niște propuneri de acolo, ca să putem să ne îndeplinim odată misiunea. Vă rog foarte mult să 
citiți cu atenție acele voturi: este DA și NU. Dacă ești de acord lași Da și tai NU. Dacă nu ești 
de acord, tai DA și lași NU. 

Tot amânăm să completăm aceste organisme, timpul trece și apoi nu vom mai putea 
vota, pentru că vom face ședințe on line și vor mai trece nu știu câte luni până ne vom întâlni 
la următoarea ședință. Astăzi nu mai putem relua votul!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Vasile Puf. 



Domnul Vasile Puf propune ca rubrica cu DA și NU să fie înlăturată și să se scrie DA 
sau NU, precizând că greșeala aceasta se manifestă de ceva vreme.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că s-a 
adoptat această formulă nu pentru a încurca pe cineva, ci pentru că ea este prevăzută de 
Codul administrativ. Se va mai simplifica puțin, în sensul că s-ar putea pune mai la distanță DA 
și NU, pentru a putea fi exprimat votul. Este de părere că din neatenție s-au înregistrat aceste 
rezultate. 

Informează că proiectele de hotărâre de la punctele 3 și 5 nu au întrunit numărul 
necesar de voturi pentru a fi adoptate, ci doar punctul 4. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob declară că s-a votat doar cine este trecut pe proiectul de 

hotărâre și că hotărârea în ansamblu nu s-a votat. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că s-a 

votat persoana. 
Domnul Liviu Iacob întreabă dacă s-a votat hotărârea, pentru că dorește să facă o 

modificare la articolul 2. Arată că este normal să fie supus la vot și proiectul de hotărâre.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 

absurdul joacă un rol important în viață: o hotărâre prin care este votată o persoană prin vot 
secret și aceasta este respinsă, să o supui la vot și să treacă ... Dacă domnul consilier județean 
Iacob are vreo propunere în ceea ce privește redactarea hotărârii, aceasta se va supune la vot.  

Domnul Liviu Iacob precizează că se referă la hotărârea la care a fost votată 
persoana. Acea hotărâre trebuie supusă la vot în ansamblu și nu a văzut să fie votată. 

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
doamnei Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului. 

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului, precizează că 
art.139 alin.(6) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, prevede că “Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane 
sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.”  

Domnul Liviu Iacob întreabă: “Noi pe buletinul de vot am avut să votăm hotărârea 
în ansamblu? Am votat un nume iar hotărârea în ansamblul său trebuie votată.” 

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului, informează că pe 
buletinul de vot scrie: „ Buletin de vot la proiectul de hotărâre pentru completarea 
(...)”. 

Domnul Liviu Iacob declară că scrie “în completarea”. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează că 

domnul consilier județean are posibilitatea de a contesta hotărârile. 
 

     * 
    *    * 

VI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) 
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţie "Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită 
județ Galați (Gara Tălășmani)" și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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.  



Nefiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiţie "Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara 
Tălășmani)". 

* 
*    * 

VII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către U.A.T. Județul 
Vaslui. 

Reamintește că, pentru acest proiect de hotărâre, avizele comisiilor de specialitate 
au fost prezentate în ședințele anterioare. Nu s-a schimbat nimic din opinia comisiilor de 
specialitate, iar avizul este favorabil.   

Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 18 voturi “pentru” și 16 “abțineri” 
(Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, 
Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Popa Vasile, Rotariu Bogdan, 
Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe, Afteni Mitică, Bîicu Mihaela-Vica, Teslariu Iuliana și 
Huzum Gicu). 

Neîntrunind numărul necesar de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
cumpărării unui imobil de către UAT Județul Vaslui, a fost respins. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele consiliului județean, precizează că nu a 
dorit să intervină înaintea dezbaterii și votării acestui proiect de hotărâre, fiind convins că toți 
consilierii județeni au înțeles importanța adoptării acestuia. Observând la final că s-au 
înregistrat un număr de abțineri care au făcut imposibilă adoptarea proiectului de hotărâre, 
solicită domnilor consilieri județeni motivarea acestei abțineri. Subliniază importanța adoptării 
proiectului de hotărâre, pentru că pe raza municipiului Huși, pe drumul județean care 
tranzitează cartierul Corni este nevoie de finalizarea acestei investiții privind reabilitarea 
drumului. 

Adresează rugămintea colegilor de la Partidul Național Liberal de a-și motiva votul și 
de ce nu au dorit rezolvarea acestei probleme. 

Domnul Liviu Iacob declară că nu este nevoie să dea explicații pentru faptul că nu 
au fost convinși să voteze. S-a votat, se trece mai departe. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îl întreabă pe 
domnul vicepreședinte dacă le-a reamintit colegilor consilieri despre ce este vorba, întrucât 
poate nu au fost atenți la conținutul proiectului de hotărâre de la punctul 7 pe ordinea de zi. 
Este vorba de cumpărarea unui imobil, a unei suprafețe de teren pe care urmează să se facă în 
orașul Huși niște amenajări pentru ca drumul județean, care a fost reabilitat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală, unul dintre cele mai consistente ca finanțare, drumul județean 
din județul Vaslui, fiind vorba de vreo 20 km de drum, pe care colegii consilieri refuză cu 
obstinație să-l aprobe, declarând: “De fapt, nici nu are prea mare importanță votul acestora. 
Problema este mai mult de atenția pe care o acordăm unităților administrativ-teritoriale. 
Putem să apelăm la majoritatea din Consiliul local Huși să rezolvăm problema aceasta, poate 
proprietarul terenului să ne ceară niște despăgubiri considerabile pentru faptul că inundăm 
terenul. Noi urmează să-i comunicăm cine sunt cei care se opun. Răspunderea este solidară, a 
consiliului județean. Ar fi meritat o explicație din partea celor care, în mod constant, se opun 
acestui proiect de hotărâre. Au dumnealor teren de vânzare și se simt discriminați în această 
situație și ar vrea să ni-l vândă? Dacă este acolo, îl cumpărăm de la dumnealor.”   

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele consiliului județean, precizează că 
ideea era una simplă, mai ales că, fiind hușean, se întâlnește cu cetățenii din orașul Huși și nu 
poate să dea o explicație referitoare la faptul că domnul Iacob nu a susținut proiectele pentru 



Huși, fără a motiva acest lucru. Din această cauză a solicitat un răspuns privind abținerea 
domnilor consilieri județeni la acest proiect de hotărâre. 

 Domnul Liviu Iacob consideră că nu este necesar să se țină o lecție de dirigenție, 
având în vedere că nu i-a convins nimeni. Precizează că nu au votat împotrivă. 

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele consiliului județean, declară că pe 
domnul consilier județean nu-l poate convinge nimeni de nimic. Se va consemna tăcerea 
acestora prin lipsa unei motivații, a refuzului de a vota. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, aduce la 
cunoștință că va supune acest proiect de hotărâre dezbaterii în fiecare ședință de consiliu 
județean. Mai mult decât atât, de data viitoare, va adăuga o prezentare in extenso a 
problemei. Se va face și un material video, pentru a vedea despre ce este vorba în orașul Huși. 
Astfel, dacă lucrurile vor lua o altă turnură, aceștia vor trebui să dea explicații cetățenilor. 
Trebuie să fie o opinie argumentată, domnul Iacob declarând că nu a fost convins.  

Domnul Liviu Iacob declară că, de nenumărate ori a vrut să-l convingă pe domnul 
președinte, dar câteodată nu a reușit. Acum nici domnul președinte nu-l poate convinge și nu 
înțelege de acesta s-a grăbit atunci când a fost vorba să se discute. Nu înțelege de ce, dacă s-a 
votat pentru o hotărâre, nu se trece la următoarea.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că nu s-a 
grăbit și că domnul consilier județean trage concluzii în baza unei inducții incomplete: “Dacă 
soarele a răsărit ieri și alaltăieri, va răsări și în viitor. Nu este o garanție certă. Nu sunt 
concluzii care să beneficieze de prezumții de adevăr în totalitate și necondiționat. Într-o zi, 
se poate să nu mai răsară. Așa și convingerea: dacă mai încercați acum să explicați votul, 
poate ne convingeați sau poate mă convingeați pe mine și atunci eu aș fi depus un efort 
suplimentar să-i conving pe colegii mei. Rămâne ca lucrul acesta să-l facem în ședința 
viitoare!” 

* 
*    * 

VIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul Centrului de Asistență Medico–Socială Codăești și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 

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

2. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, 

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

proiectul de hotărâre. 
Nefiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de 
Asistență Medico–Socială Codăești. 

 
* 

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

proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 44 din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 148/2020 privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

2. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, 



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

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Mitică Afteni. 

Domnul Mitică Afteni întreabă dacă este vorba de 2.500 lei până la sfârșitul anului 
sau 2.500 lei pe lună. Totodată, declară că nu înțelege de ce această secretară trebuie să aibă 
studii superioare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
doamnei Ramona Mocanu, director executiv în cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” 
Vaslui. 

Doamna Ramona Mocanu precizează că i s-a părut normal ca un secretar, care nu 
îndeplinește doar rol de dactilograf, să aibă studii superioare.  

Domnul Mitică Afteni întreabă care ar fi acele roluri suplimentare. 
Doamna Ramona Mocanu precizează că nu este vorba de secretar dactilograf, ci 

despre alte lucruri pe care le face acea persoană. 
Domnul Mitică Afteni declară că majoritatea atribuțiilor sunt pentru o secretară 

normală. 
Doamna Ramona Mocanu solicită domnului consilier județean precizări cu privire la 

expresia “secretară normală”. 
Domnul Mitică Afteni răspunde că s-a referit la studii medii, așa cum a avut până în 

luna aprilie. 
Doamna Ramona Mocanu precizează că așa i s-a părut normal, ținând cont de faptul 

că îndeplinește și alte îndatoriri care i se pot trasa, iar secretara care a fost a ieșit la pensie. A 
considerat că un om care vine într-o instituție și care o fișă a postului destul de “stufoasă” 
trebuie să fie ceva mai pregătit decât o persoană care are doar studii medii. Va avea și alte 
îndatoriri în afară de cele pe care domnul consilier județean Afteni le consideră a fi îndeplinite 
de către o “secretară normală”. 

Domnul Mitică Afteni precizează că în luna decembrie s-a aprobat angajarea unui 
pedagog. Întreabă dacă nu ar putea face acea activitate pedagogul respectiv. Având în vedere 
starea de alertă, nu are alte activități pedagogice și ar putea să facă o parte din atribuțiile 
secretarei.  

Doamna Ramona Mocanu informează că pedagogul muzeal ar putea face asta doar 
cu încălcarea legii. Acesta are o anumită fișă a postului. 

Domnul Mitică Afteni declară că nu a primit acea fisă a postului. 
Doamna Ramona Mocanu informează că a predat fisa postului. Acesta nu poate 

îndeplini o altă activitate, pentru că are activități on line cu copiii. Poate da citire fișei 
postului dacă nu a primit-o încă, pentru a putea fi lămurit în ceea ce privește pedagogul 
muzeal.  

Prima secție înființată a muzeului de câțiva ani se numește “Muzeologie, 
muzeografie și pedagogie muzeală”. Noile norme după care se ghidează muzeul sunt legate 
inclusiv de pedagogia muzeală, care se realizează cu copii și cu adulți. Sunt foarte multe 
activități în ceea ce privește pedagogia muzeală și-l invită pe domnul consilier județean să 
urmărească pagina de facebook a instituției. 

Totodată, lansează invitația de a vizita muzeul tuturor celor care au nelămururi 
privind activitatea muzeului. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară, cu regret, că nu sunt convinși că ar trebui să se 
facă această transformare fiind de părere că ceea ce va primi ca sarcini persoana sau angajatul 
respectiv nu este compatibil cu unul cu studii superioare. Consideră că gestionarea agendei 
managerului poate fi făcută și de cineva cu studii medii. De asemenea, încheierea de procese-
verbale poate fi făcută și de un cetățean cu studii medii.  



Citează din expunerea de motive: “organizarea, programarea și obținerea 
confirmărilor pentru întruniri, audiențe și vizite conform agendei de lucru a managerului, 
etc.” și consideră că nu este nevoie de cineva cu studii superioare pentru a face aceste lucruri 
simple. În mediul privat, de exemplu, “noi am învățat să facem de toate: conducem și mașina, 
ținem și contabilitate, încărcăm și marfă, descărcăm, participăm și la ședințe, și la 
simpozioane, și la târguri. Asta ar trebui să facă și oamenii dumneavoastră! Din păcate, nu ne-
ați convins și votul nostru va fi în consecință. Mulțumim!”. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Vasile Voicu. 

Domnul Vasile Voicu afirmă: “Ca și conducător de instituție, întotdeauna mă voi 
înconjura de oameni deștepți și competenți!” 

Domnul Mitică Afteni declară că nu înseamnă că cei care au studii medii nu sunt la 
fel de competenți sau chiar mai competenți decât cei care au studii superioare.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Liviu Iacob 

Domnul Liviu Iacob informează că nu reiese din materiale ce alte competențe vor fi 
acordate acestui post de secretar. A găsit doar în adresa făcută de muzeu către consiliul 
județean niște în baza cărora se face trecerea de la studii medii la studii superioare și nu crede 
că este cazul. Nu crede că o să-l convingă pe domnul președinte, cum nici acesta nu crede că o 
să-l convingă. Vor vota împotriva acestui proiect de hotărâre.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că poate 
nici domnia sa nu a reușit să intervină la început pentru a da câteva explicații în legătură cu 
aceste solicitări, care nu vin numai de la muzeu, ci și de la alte instituții subordonate. Ideea 
aeste că în instituțiile subordonate consiliului județean trebuie să crească gradul de pregătire 
al angajaților. Dacă aceștia ar avea 8 clase sau poate 6 clase, nu ar fi chiar foarte potrivit 
pentru o instituție care, din punct de vedere administrativ, indică nivelul cel mai înalt în 
teritoriu. Aduce la cunoștință că, în consiliul județean, numai portarul are studii medii și asta 
pentru că nu s-a găsit unul cu studii superioare. 

A fost o propunere ca o persoană dintr-o instituție de cultură să aibă un grad mai 
înalt de pregătire, ținând cont și de funcționalitatea instituției respective și de faptul că 
primește mai multe îndatoriri. Nu este doar o persoană care încheie procese-verbale. Asta nu 
înseamnă că cei care scriu procese-verbale au o pregătire inferioară față de alții care stau și 
doar ascultă. 

Nemaifiind discuții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 18 voturi “pentru”, 12 voturi 
“împotrivă” (Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Crețescu Valentin, 
Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Popa Vasile, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, 
Veziteu Gheorghe și Huzum Gicu) și 4 “abțineri” (Afteni Mitică, Bîicu Mihaela-Vica, Teslariu 
Iuliana și Chirica Lucian-Corneliu). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea pentru modificarea poziției nr. 
44 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 148/2020 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului 
Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările și completările ulterioarei. 
                                                                   * 

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

proiectul de hotărâre pentru modificarea a șapte poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și 
completările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

2. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, 

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 



Președinții celor două comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre.  

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Cain Dan-Liviu. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 33. 
 

* 
 

Nefiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea a șapte poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
32/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare. 
                                                              * 
                                                           *    * 

XI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces 
together” (“Pe urmele lui Ștefan cel Mare”), a cheltuielilor și a încheierii unui acord de 
parteneriat pentru realizarea proiectului și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, 
protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, 

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Secretarul și președinții celor trei comisii de specialitate precizează că s-a avizat 

favorabil proiectul de hotărâre.  
* 

Revine în sala de ședință domnul consilier județean Cain Dan-Liviu. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 34. 
 

* 
Discuţii: 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
plenului consiliului județean rugămintea de a susține proiectele de hotărâre, întrucât ele fac 
parte integrantă din imaginea acestui județ. Ansamblul monumental de la Muntenii de Jos 
reprezintă un punct de interes, iar consiliul județean a făcut eforturi deosebite, atât consiliul 
județean anterior, cât și cel actual, pentru a accesa fonduri pentru reabilitarea ansamblului 
respectiv și pentru construirea unui sat din sec. al XV-lea. Va fi un punct de interes major pe 
harta județului. Va face, probabil, parte dintr-o strategie turistică, un circuit turistic, care să 
pună în valoare punctele de interes din județul Vaslui. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu declară că această inițiativă este susținută, cu atât mai 

mult cu cât este prevăzut în cadrul proiectului și amenajarea acelui teatru de vară care va 
permite, așa cum declara și în alte ședințe din anii trecuți, manifestări culturale deosebite 
care vor permite evocarea trecutului nostru istoric. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
este vorba, de fapt, de două proiecte. Și cel de al doilea este finanțat, depus de consiliul 
județean. Speră ca aceste mecanisme ale finanțării să funcționeze deja, pentru a-l vedea 
implementat până la sfârșitul acestui mandat.    

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 



Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together” (“Pe urmele lui 
Ștefan cel Mare”), a cheltuielilor și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea 
proiectului. 

XII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” 
Vaslui în cadrul proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together” (“Pe urmele 
lui Ștefan cel Mare”) și a cheltuielilor legate de proiect și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, 

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

proiectul de hotărâre.  
Nefiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului 
“Let's discover Stefan cel Mare traces together” (“Pe urmele lui Ștefan cel Mare”) și a 
cheltuielilor legate de proiect. 

 
* 

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

proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 privind 
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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

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

3. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, 

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

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu solicită lămuriri privind direcțiile de acțiune. 
Domnul Dragoș Cazacu, directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Vaslui, luând cuvântul, precizează că Planul de acțiuni prezentat la mapă 
este conform Ordinului nr. 1086/2018. Acest plan ține cont de misiunea pe care Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui o are, aceea de a garanta și 
promova, atât drepturile copilului, cât și drepturile persoanelor adulte aflate într-o situație de 
vulnerabilitate.  

Informează că numărul de beneficiari care trece prin sistemul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui este de 24.000, aproximativ 5% din populația 
județului.  

Totodată, precizează că, la acest moment, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui are în administrare 59 de obiective la nivel județean, servicii de tip 
rezidențial, servicii de recuperare și de reabilitare. Există și exemple de bună practică, 



referindu-se la asistența maternală profesionistă, prin cei 1390 de asistenți maternali pe care-i 
are. Prin acest sistem de asistență maternală profesionistă s-au dezinstituționalizat Centrele 
pentru copii, lucru care se dorește a se întâmpla și în cazul Centrului pentru Adulți. Dă 
exemplu Centrul de Recuperare și Reabilitare Huși unde se dorește micșorarea numărul 
beneficiarilor și, cu sprijinul Consiliului Județean Vaslui și al consilierilor județeni, 
intenționează să aplice acele proiecte de interes național care oferă posibilitatea de a construi 
centre de zi și locuințe protejate la nivelul întregului județ, pentru a decongestiona situația în 
care se află în momentul de față Centrul de la Huși.  

Informează că s-a mai aplicat pe proiectul TEAM-UP, în valoare de 202.000.000 lei, 
care acordă sprijin și acoperă cheltuielile salariale cu asistența maternală profesionistă, din 
2014 până în 2019. DGASPC Vaslui este un exemplu de bună practică și în acest caz. În present, 
se află în discuție cu cei de la Autoritatea Națională în sensul că, din bugetul județelor 
învecinate care nu au atins targhetul pe acest proiect european, sumele să fie repartizate 
către județul Vaslui, astfel încât să fie gestionată foarte bine situația. Acest lucru le oferă 
posibilitatea de a angaja 80 de asistenți maternali profesioniști ale căror salarii vor fi acoperite 
până la finalul liniei de finanțare, adică anul 2023.  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui mizează pe 
dezvoltarea serviciilor și îmbunătățirea lor. De când conduce această instituție a încercat să 
identifice puncte slabe, puncte forte, situațiile unde poate fi adusă o îmbunătățire a 
serviciilor, pentru o calitate superioară. Prin intermediul personalului s-a făcut o formare 
profesională internă, chiar dacă s-au confruntat cu o situație atipică în anul 2020 și în anul 
2021 din cauza stării de alertă și de urgență. 

S-a reușit formarea pe linie profesională a unui număr de 395 de persoane, cu 
cursuri de igienă și cu examen dat prin Direcția de Sănătate Publică. În premieră, Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui a început formarea profesională 
internă cu proprii angajați care au diplomă de formator, 97 la număr, pe linia de asistență 
maternală profesionistă. Declară că au o problemă cu Bârladul unde nu au dat drumul 
cursurilor fiind declarată zonă roșie, dar a primit sprijin din partea Primăriei Municipiului 
Vaslui și a Primăriei Municipiului Huși, a avut înțelegere și din partea unităților administrativ-
teritoriale care au acordat spații și au făcut posibilă derularea activității de formare a 
angajaților. 

Informează asupra faptului că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui are foarte multe servicii, zone de terapie pe care vrea să le îmbunătățească. 
Deocamdată le-a identificat, le-a centralizat, le prioritizează, după care vor fi aduse în fața 
consiliului județean spre a fi aprobate. 

Se gândește și la o reorganizare, atât pe centre, cât și pe servicii, pe aparat, 
conform prevederilor legale, conform normelor după care funcționează, în așa fel ca 
funcționarea și activitățile pe care le derulează să ajungă la un nivel superior. Precizează că, 
până la finalul anului 2020, erau licențiate 10 servicii sociale, iar din ianuarie până în prezent 
a transmis către autoritate și către minister, spre licențiere, 8 servicii. Pentru 6 dintre ele s-a 
obținut deja licența, 2 dintre acestea sunt în lucru, pentru restul urmează să completeze 
documentațiile. 

Chiar dacă se spune despre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui că este cel mai mare angajator, în afară de linia de asistență maternală 
profesionistă, conform legislației, pe fiecare domeniu, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui are nevoie de personal. Sunt centre unde raportul trebuie să fie de 
1/1, adică la un beneficiar trebuie să fie un angajat. Dă ca exemplu Centrul de Asistență și 
Îngrijire de la Bârlad, unde a fost depusă documentație la ANDCPA pentru aprobare și a fost 
respinsă doar din motivul că în loc de 50 de angajați are 31. Vorbește despre situația cu care 
se confruntă în momentul de față, având în vedere că, în ultimii doi ani, nu s-au mai făcut 
angajări. S-au făcut 3 angajări pe stare de urgență cu asistenți medicali, cum a permis 
legislația. La Centrul de Recuperare a Copilului la Bârlad, unde director este doamna Mirela 
Petcu, din septembrie până în decembrie anul trecut au ieșit la pensie șase oameni, iar din 
ianuarie până în prezent au mai ieșit 9. Aceasta este situația reală cu care se confruntă. 



Ca soluție, încearcă să facă echipe pluridisciplinare în așa fel încât să acopere 
golurile pe care le are în ce privește lipsa personalului. De exemplu, pe locuințele protejate 
sunt 8 beneficiari și 8 angajați. Dar, în același timp, pentru licențiere, legislația le solicită 
psiholog, asistent social și de aceea a creat la nivelul instituției numărul de echipe 
pluridisciplinare care, în câte 2-3 ore, parcurg tot traseul pe la toate locuințele protejate și 
oferă consiliere beneficiarilor pentru reintegrare. Prin urmare, încearcă să îmbunătățească 
serviciile și să ajungă la rezultate foarte bune la nivelul județului.  

Precizează că, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui, a găsit oameni profesioniști, oameni cu experiență, dornici, care fac treabă 
bună. Singura problemă de care s-au lovit e aceea că nu au știut să-și promoveze activitatea. 
Adresează rugămintea, atât domnului președinte, cât și domnilor consilieri județeni, să 
stabilească o perioadă propice când să viziteze centrele, să vadă exact modalitatea de lucru cu 
copii și cu adulții.  

Totodată, menționează și proiectele pe fonduri europene, proiecte nerambursabile 
care sunt obiective importante ale direcției. Amintește Proiectele de Interes Național, care se 
derulează prin Ministerul Muncii și prin Autoritatea Națională. Precizează că a început deja 
demararea lucrărilor la Tutova. La Ciortolom, DGASPC are un centru de zi și două locuințe 
protejate, la Găgești are 3 locuințe protejate și un centru de zi.  

Informează că săptămâna trecută a fost semnat proiectul pentru Centrul Respiro 
pentru Persoane cu Dizabilități Banca. Urmează a fi semnat, săptămâna viitoare, proiectul pe 
Oltenești și pe Murgeni. Informează că mai sunt proceduri de achiziție în desfășurare la 
Hoceni, la Gârceni, Ivănești, Pungești, Bălești, Mărășeni. Sunt și proiecte în lucru la Roșiești, 
Albești, Corni Albești. Se află în avizare ISU cu cel de la Zorleni. Pe lângă acestea, mai sunt 
proiectele TEAM-UP, cel cu asistență maternală și proiectul Venus ″Împreună pentru o viață în 
siguranță.″ Sunt proiecte cu finanțări nerambursabile, cu sprijinul consiliului județean, și, 
personal, garantează că se apleacă asupra lor așa încât să aibă rezultate bune. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu mulțumește domnului director Cazacu pentru 
prezentarea făcută și reamintește că, pe lângă menținerea și creșterea calității  serviciilor de 
care s-a pomenit ca și direcție de acțiune, a văzut și salută continuarea tranziției copilului de 
la protecția de tip rezidențial la protecția de tip familial. I se pare un lucru foarte important, 
de substanță, de finețe, cel referitor la activitatea dumnealor și, de asemenea, dezvoltarea 
serviciilor de abilitare și reabilitare la viața independentă a persoanelor cu dizabilități, lucru 
pe care speră că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, împreună 
cu personalul și cu competența pe care o are, le va duce și le va dezvolta în continuare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
domnul director Cazacu este mai tânăr și foarte optimist, spre deosebire de domnia sa care 
este mai puțin optimist în direcția aceasta, datorită subfinanțării cronice de care beneficiază 
anul acesta, exprimându-și îngrijorarea vizavi de găsirea unei soluții pentru salarizare, în 
primul rând.  

Totodată, afirmă: ”Cred că veți acorda toată atenția și veți fi foarte atenți, chiar în 
condițiile unei nevoi presante de a ocupa anumite posturi, lucrul acesta îl veți face cu 
rapiditate, care să nu depășească posibilitatea noastră de finanțare a acestor noi posturi 
ocupate. Până când nu vom avea certitudinea că avem acoperire pentru întregul an în ceea ce 
privește achitarea de obligații față de beneficiar, angajările vor merge într-un ritm foarte 
încet. Nu e din cauza noastră, ci este datorită finanțării slabe de care beneficiem anul 
acesta.”  

Informează că s-au făcut mari eforturi în toți acești ani pentru a asigura salariile 
personalului din direcție și a asistenților maternali. Speră că și anul acesta se vor putea achita 
până la sfârșitul anului și, în același timp, să se poată accepta și ocuparea unor posturi care 
sunt strict necesare.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
Domnul Marius-Marian Arcăleanu, luând cuvântul, întreabă care ar fi structura 

cifrei de 24.000 de beneficiari care a fost prezentată de domnul director, pe copii, adulți, 



persoane cu dizabilități și care ar fi strategia de viitor în ceea ce privește numărul de 
beneficiari, dacă se prevede un număr mai mare sau un număr mai mic de benficiari. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Dragoș-Andrei Cazacu.   

Domnul Dragoș-Andrei Cazacu precizează că este vorba de 1631 de copii care se 
află în sistemul de asistență maternală și 246 de copii care sunt în centrele administrate de 
D.G.A.S.P.C. Vaslui.  

Informează că în centrele cu 246 de copii sunt copii care sunt dependenți de o 
echipă pluridisciplinară, pentru că serviciul unei echipe pluridisciplinare nu poate fi oferit 
decât într-un centru. Declară că este vorba de 832 de copii care au fost plasați în plasament 
familial, iar 80 de copii beneficiază de serviciu la îngrijire.  

Totodată, menționează: ”Dacă vă uitați pe tabelul pe care vi l-am atașat la Planul 
de acțiune, o să vedeți că la gradul de ocupare, de exemplu la Centrul de Zi de Recuperare 
pentru Copilul cu Dizabilități, și mă refer la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul 
cu Dizabilități Vaslui - Centrul de la Paiu, am un grad de ocupare de 238%, domnule 
Arcăleanu. Deci, eu am o capacitate de 60 de copii pentru consiliere și am un grad de ocupare 
de 238%. Din ce cauză?! Tocmai pentru că am dispus ca nicio cerere a unei familii care trece 
printr-un moment nefericit alături de copil să nu fie refuzată! Am cerut ca toate cererile să 
fie onorate. Am cerut diminuarea terapiei pe fiecare.”  

Declară că aceasta este situația cu care se confruntă direcția și că este o cerință 
permanent în creștere, că s-a ajuns să se scadă timpul oferit unui copil în terapie pentru a 
putea onora toate cererile, situație care se regăsește în toate centrele, nu doar în cel de la 
Vaslui. 

De asemenea, menționează că, la categoria copilului cu spectrul autism, gradul de 
ocupare este de 250%, iar la Centrul de Zi de Recuperare a Copilului cu Dizabilități din Huși 
acesta este de 168%. 

Peste tot se confruntă cu o creștere, de aceea spune că realul de personal pe care îl 
are pentru a oferi consiliere și terapie nu este de ajuns față de nevoile reale cu care se 
confruntă. Solicitările sunt permanente, variază permanent și nu se poate preconiza dacă acest 
număr va fi în scădere sau creștere pentru că, din păcate, de la lună la lună, numărul 
beneficiarilor este în creștere. În numărul de 24.000 de beneficiari intră și persoanele pentru 
care se întocmesc dosarele de încadrare, care se duc către prestații și sunt puse în plată, 
subliniind faptul că nu e vorba doar de oameni. 

În ceea ce privește adulții, declară că sunt 519 persoane cu dizabilități, 100 de 
persoane în centre pentru persoane vârstnice, 30 de persoane cu îngrijire la domiciliu, 100 de 
persoane adulți cu dizabilități în servicii de recuperare de tip ambulatoriu, menționând că se 
merge și pe partea de recuperare în centrele de recuperare, atât la Vaslui, cât și la Huși și 
Negrești.  

Domnul Marius-Marian Arcăleanu declară că nu iese calculul din ele. 
Domnul Dragoș-Andrei Cazacu informează că datele sunt în mare, nu sunt toate 

cuprinse, însă precizează că poate pregăti o situație completă, care să fie transmisă domnului 
consilier. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu afirmă că din ceea ce este scris există o diferență 
și ar fi mirat să fie cei cu asistenți maternali. 

Domnul Dragoș-Andrei Cazacu, luând cuvântul, declară: ”Avem asistenții 
maternali, avem un număr de 20.000 de dosare încadrați în grad de handicap, de aceea cifrele 
sunt așa mari. Chiar dacă nu oferim noi acele prestații și plățile se fac de la altă instituție, 
dosarele sunt întocmite de noi. Noi asigurăm secretariatul comisiilor; este o comisie cu 
doctori, cu specialiști în domeniu care fac acele încadrări după o expertiză medicală bine 
amănunțită.  

Eu am discutat de toate dosarele care trec prin instituție, că sunt ele de tip 
rezidențial, că sunt servicii, că sunt terapii, că sunt prestații, sunt pe diferite categorii. Dar 
dacă vreți, vă pregătesc o situația amănunțită și vă pot comunica pe e-mail, fără niciun fel de 
problemă.” 



Domnul Marius-Marian Arcăleanu solicită să i se comunice procentual, cât 
reprezintă acele persoane care trec prin AJPIS. 

Domnul Dragoș-Andrei Cazacu informează că, procentual, a fost prezentat în 
raportul de activitate care a fost aprobat în ședința trecută și că nu deține la dumnealui 
datele, dar își exprimă disponibilitatea de a le transmite domnului consilier. 

Nemaifiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul Județului Vaslui. 

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 
2022, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor 
subordonate și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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, 

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

4. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, 

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

proiectul de hotărâre.  
Nefiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri 
la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate. 

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei rămase neutilizată din excedentul 
bugetului local al Județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Nefiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

repartizarea sumei rămase neutilizată din excedentul bugetului local al Județului Vaslui 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020. 

 
* 



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

proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 
2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre. 

Președinții celor două comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre.  

Discuţii: 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Liviu Iacob. 

Domnul Liviu Iacob apreciază că este nevoie de o prezentare a proiectului, având în 
vedere importanța acestuia. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului director executiv al Direcției Economice, domnul Mircea Țuțuianu. 

Domnul Mircea Țuțuianu, luând cuvântul, informează că bugetul local al județului 
Vaslui se stabilește la venituri în sumă de 514.393.050 lei, din care pe secțiunea de funcționare 
se propune alocarea sumei de 257.300.431 lei, iar pentru secțiunea de dezvoltare suma de 
257.092.619 lei. 

Totodată, principalele venituri propuse a fi atrase la bugetul local al județului sunt 
următoarele:  

Pe secțiunea de funcționare, impozitul pe venit, în cuantum de 37.919.000 lei, iar 
din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată, suma de 225.660.000 lei. 

În ceea ce privește secțiunea de dezvoltare, subvențiile care se doresc a fi atrase 
pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală sunt în cuantum de 72.820.000 
lei, iar fondurile europene nerambursabile sunt în cuantum de 149.392.000 lei. 

În ce privește partea de cheltuieli, se propun plăți în cuantum de 526.692.000 lei, 
pe secțiunea de funcționare, pentru achitarea cheltuielilor de personal, bunuri și servicii, sume 
alocate pentru Programul pentru Școli al României, rambursări de credite, plata personalului 
neclerical din unitățile de cult - plăți în cuantum de 260.623.000 lei. 

Totodată, informează că pe secțiunea de dezvoltare, care înregistrează o dublare 
față de execuția anului 2020, se propune cheltuirea a 266.070.000 lei. Din fonduri europene se 
vor cheltui 137.878.000 lei, iar din programe guvernamentale și din resurse proprii se propun 
plăți în cuantum de 116.578.000 lei.  

Totodată, pentru finanțarea ordonatorilor terțiari de credite care obțin și venituri 
proprii, se propune acordarea de subvenții în valoare de 27.234.000 lei pe secțiunea de 
funcționare, iar pe secțiunea de dezvoltare se vor face transferuri către unitățile subordonate 
în cuantum de 8.613.000 lei.   

Ordonatorii terțiari de credite de pe bugetul local care nu obțin venituri proprii vor 
avea alocată suma de 193.442.000 lei, din care 183.301.000 lei va merge către  Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. 

 
                                                     * 
Părăsește sala de ședință domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 

Județean Vaslui. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 33. 
Preia conducerea ședinței vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui domnul 

Ciprian-Ionuț Trifan. 
                                                       * 
 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu prezintă, în numele colegilor consilieri din Partidul 
Național Liberal, următorul amendament: 

”Amendament la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 
judeţului Vaslui pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024 

 
Propunem ca în cadrul Capitolului 51.02. – Autorități publice și acțiuni externe – 

cheltuielile de personal să fie diminuate de la nivelul de 19.551.710 lei la suma de 16.000.000 
lei (superioară sumei de 15.450.500 lei cât a fost prevăzut la ultima rectificare a bugetului pe 
anul 2020) și superioară sumei de 15.127.390 lei – plăți efectuate în 2020 la acest capitol), 
diferența de 3.551.710 lei să fie transferată la capitolul 84.02. Transporturi, la cheltuieli de 
bunuri și servicii, care va avea un total de 29.738.226 lei. 

Motivare: luarea de măsuri pentru modernicarea urgentă a drumurilor județene, 
dintre care cca 120 de km sunt de pământ.” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 
că amendamentul adus la cunoștință va fi supus votului consilierilor, precizând că bugetul este 
unul echilibrat, atât pe funcționare, cât și pe dezvoltare. Acesta a crescut procentual în zona 
dezvoltării, ceea ce e de dorit pentru orice instituție.  

Precizează faptul că, din dezvoltare, 90% din sumele alocate sunt programe și 
proiecte atrase de consiliul județean în anii anteriori, prin Programul de Interes Național, prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală și prin fondurile europene, cum sunt drumurile așa zis 
nefinalizate sau drumul strategic și alte proiecte europene. 

                                                  
                                                  * 
Revine în sala de ședință domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 

Județean Vaslui. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 34. 
 
                                                    * 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

informează că în zona dezvoltării există un excedent din anii anteriori care a fost direcționat în 
această zonă. Doar 5%-6% din alocările făcute de actualul guvern au putut merge spre 
dezvoltare. Executivul consiliului județean face eforturi ca bugetul să fie echilibrat și să fie 
mai mult înspre dezvoltare, decât înspre funcționare. 

Totodată, afirmă că amendamentul propus dezechilibrează cheltuielile de personal, 
ceea ce nu va face decât să creeze o problemă în ultimul trimestru. Această problemă ar putea 
fi rezolvată cu o posibilă rectificare, însă bani se vor primi în septembrie. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, referindu-se la 
amendamentul propus, întreabă: “Am auzit prin intermediari propunerea de amendament, dar 
am rămas cam nedumerit și poate autorul să ne explice cum să facem treaba asta?! Pentru că 
noi acolo nu avem sume pentru salarii suplimentar față de numărul de angajați, ori dacă 
doriți să reducem cheltuieli salariale trebuie să ne faceți o propunere și de reducere a 
personalului, propunere coerentă adică, reducem cu trei milioane, trebuie să dați afară atâția 
oameni din consiliul județean, să ne spuneți și care, că noi până acum ne-am menținut într-o 
limită rezonabilă, noi nu am ocupat cam 60% din numărul total de posturi, adică funcționăm 
cu acest 60%.  

Dumneavoastră considerați că e prea mult și, probabil, știți care sunt acele posturi 
pe care le considerați inutile … să ne faceți această propunere, pentru că altminteri aș putea 
să accept să mă convingeți de data asta, dacă așa cum spunea colegul meu am avea o garanție 
că la rectificare vom avea sumele necesare. Pentru că, rectificând și noi bugetul, să putem să 
salarizăm pe cei care sunt angajați în consiliul județean, funcționari publici, contractuali, 
până la sfârșitul anului, pentru că altminteri nu văd rațiunea acestei propuneri.  



Dumneavoastră, ca și mine, cred că cunoașteți aceleași date în ceea ce privește 
numărul de angajați, în ceea ce privește salariile, pentru că au fost adoptate aici. Nu poate să 
fie propunerea asta fundamentată pe ideea că <așa vreau eu>, că dacă e <așa vreau eu>, 
atunci nu trebuie să ținem cont de ea și mergem mai departe.” 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu  declară: “Domnule președinte, nu erați în sală! Eu am 

spus că nu diminuăm suma, ci o majorăm față de anul trecut. Deci anul trecut au fost 
prevăzute, vă spun că nu ați fost aici. Dumneavoastră comparați cifrele și vedeți care e mai 
mare și care e mai mică... 

Noi propunem diminuarea cheltuielilor de personal de la nivelul propus de 
dumneavoastră, adică 19.551.710 lei la suma de 16 milioane lei. Se vede și din materialul 
prezentat, inclusiv pentru anii următori ați propus sume egale cu acest 16 milioane lei. 
Această sumă de 16 milioane de lei este superioară sumei de 15.450.500 lei cât a fost 
prevăzut în ultima rectificare, adică în decembrie. Este, de asemenea, superioară sumei de 
15.127.390 lei, plăți  efectiv realizate în urma execuției bugetare.  

Această diferență pe care dumneavoastră ați propus-o, pentru că e un proiect 
bugetul acesta, noi propunem să o ducem la drumuri. Nu e o chestiune extraordinară și, în 
felul acesta, va avea și Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui de lucru sau, știu 
eu, altceva. 

În altă ordine de idei, se vorbește acolo de o cifră de salariați de 143 de oameni. 
Acum vorbesc pe cifre: în 2018 au fost 110 salariați, în 2019 – 110 salariați, în 2020 – 112 
salariați. În 2021 câți sunt acum?  Dacă iau de bun ce scrie, sunt 119?  Cred că în cazul 
situației noastre, a țării și a județului în mod concret ... .” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă cine a 
făcut această situație. 

Domnul Gheorghe Veziteu răspunde că “Cei care nu poartă mască și care duc  boala 
de ici colo și nu se mai termină cu pandemia. Credem, de fapt, întreg grupul de consilieri ai 
Partidului Național Liberal, am lucrat și ne-am consultat pentru acest amendament, că nu ar 
fi momentul să ne gândim la sporiri de personal. Nu am spus să diminuăm personalul, dacă 
vedeți există și o marjă pentru gradații care se mai pot acorda în acest an. Propunerile sunt 
foarte bune și foarte clare și bine intenționate. V-am explicat cum am gândit. Dacă vreți, mai 
vin și cu alte cifre din matematica consiliului județean în anii care au fost și ne lămurim. 
Vreau să spun că, apropo, de ce spuneți cu dezvoltarea, sume superioare atrase de la Uniunea 
Europeană, doar atât vreau să mai subliniez, ăsta este drumul … Dacă nu a înțeles nimeni 
chestiunea aceasta, măcar de acum!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă la ce 
sume atrase de la Uniunea Europeană se referă domnul consilier județean. Menționează că, la 
momentul actual, sunt atrase de la Uniunea Europeană sume din 2-3 direcții prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare (POIM) și prin Programul Operațional Regional (POR). 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că s-a referit la cele 118 mil. lei, de care a făcut 
vorbire inclusiv domnul director economic. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că 
ar fi tentat să fie de acord cu propunerea domnului consilier, dar consideră că această 
propunere ar zdruncina cheltuielile de personal, pentru că acest lucru ar trebui făcut după 6 
luni de zile, să se poată vedea cum stau lucrurile și atunci când se va face rectificarea să 
meargă banii acolo unde s-a propus.  

De asemenea, consideră că pentru sănătatea bugetului, ar trebui ca sumele să fie 
lăsate așa, pentru ca Legea nr.153 să fie cât de cât așezată, subliniind existența problemei de 
la D.G.A.S.P.C. și precizând că, dacă se vor duce bani din funcționare în dezvoltare, aceștia nu 
se mai pot întoarce în funcționare. Propune ca aceștia să fie lăsați acolo, iar în 6-7 luni de zile, 
la rectificare, dacă consiliul județean va primi de la guvern sumele necesare pentru direcție, 
ar putea să se miște lucrurile așa cum s-a făcut de-a lungul anilor. 

Domnul Gheorghe Veziteu afirmă că dumnealui a propus la bunuri și servicii. 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 
că a înțeles propunerea, însă acești bani se vor duce repede în piață, pentru că este nevoie. Își 
exprimă îngrijorarea pentru posibilitatea echilibrării cheltuielilor de personal, la un moment 
dat, fără a avea în vedere creșterea numărului de angajați. Au fost 6 variante de proiect 
privind bugetul, iar în final acesta a fost echilibrat cu excedentul existent și a rezultat varianta 
prezentată domnilor consilieri. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Liviu Iacob. 

Domnul Liviu Iacob precizează că propunerea făcută de colegul dumnealui vizează 
creșterea cu puțin a nivelului cheltuielilor de personal aferente anului trecut, deoarece s-a 
observat că, anul trecut, în cadrul rectificărilor de buget se mutau de fiecare dată banii de la 
cheltuieli de personal spre alte direcții. “Practic, acolo e pușculița, în care se ține o rezervă 
de bani”, iar diferența sumei rămase să fie mutată spre reparații drumuri județene. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că, potrivit legii bugetului, se pot duce sume de la cheltuieli de personal spre 
bunuri și servicii, dar nu se pot duce din bunuri și servicii la cheltuieli de personal. Dacă se 
face așa cum se propune, practic se blochează sumele și nu se pot închide cheltuielile de 
personal până la sfârșitul anului, ceea ce este foarte riscant. 

Domnul Liviu Iacob afirmă: ”E vorba de rezerva aceea pe care o țineți pentru 
eventualele rectificări!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului vicepreședinte Dan-Mihai Marian 

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, arată 
următoarele: “La capitolul cheltuieli, dacă ați fost atenți, veți observa că o sumă destul de 
consistentă provine din două direcții:  

1. Programul Național de Dezvoltare Locală prin care Consiliul Județean Vaslui își 
propune să cheltuie anul acesta suma de 72 mil.lei; 

2. A doua direcție este excedentul bugetar în valoare de 13 mil. lei. Eu vreau să 
scot în evidență existența acestei sume și, totodată, să trag un semnal de alarmă. Gândiți-vă 
că acest excedent bugetar vine din anii trecuți, atunci când Guvernul României a asigurat 
suficiente resurse financiare autorităților publice județene, lucru care nu s-a mai întâmplat 
anul acesta, iar previziunile pentru anii următori din partea guvernării actuale sunt la fel de 
sumbre.  

Sumele provenite din programul Național de Dezvoltare Locală, 72 de mil. lei, anul 
viitor nu voi mai fi aceleași, pentru că aceste investiții se vor finaliza. Guvernul României nu 
mai are niciun alt plan național de dezvoltare pregătit pentru anii viitori. Deci, astăzi, 
suntem într-o situație să spunem, bună, în ceea ce privește asigurarea, cât de cât, a nevoilor 
de dezvoltare ale județului. Pentru că anul viitor, dacă guvernul nu va găsi o metodă, un 
program național, soluții pentru a ajuta autoritățile publice locale și județene va fi dezastru.  

Așa că, domnule Veziteu, amendamentul dumneavoastră care înseamnă doar 3 mil. 
lei, este, ca sumă, infimă pentru pe lângă nevoile pe care le are județul Vaslui în ceea ce 
privește capitolul dezvoltare.”  

Adresează rugămintea către toți consilierii județeni, ca în momentul în care sunt 
amendamente de făcut, să fie propuse din timp, pentru a fi analizate și dezbătute în comisiile 
de specialitate, întrucât proiectul de buget este pus spre dezbatere publică înainte. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, aduce la 
cunoștință că, în ultimii ani, programele naționale de dezvoltare locală, politicile publice duse 
de guvernele anterioare au condus la asfaltarea, cu cele pe care le are consiliul în operă și 
anul acesta, la peste 300 de km de drum. Consideră că 3 milioane lei nu înseamnă mare lucru 
din cei 120 milioane lei care au fost cuantificați, fiind vorba de 1-2 km, fără poduri, și este de 
părere că nu se justifică dezechilibrarea bugetului doar  pentru un kilometru jumătate de 
drum. 



Adresează consilierilor județeni rugămintea de a găsi soluții pentru a face o politică 
publică care să conducă la crearea unul program public pentru zona județului Vaslui, care să 
conducă la asfaltarea a câți mai mulți kilometri de drum județean, astfel încât să se ajungă la 
cei 1000 de km. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Liviu Iacob. 

Domnul Liviu Iacob reia ideea că trebuie menținute cheltuielile de personal la 
nivelul celor de anul anterior, adăugând ceva pentru eventuale modificări și menționează că 
suma aceea de bani rămasă ar putea fi folosită pentru acoperirea cu piatră a unor porțiuni de 
drum de pământ sau pregătite pentru asfaltare. 

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu, luând cuvântul, declară: “Aș vrea să mai adaug că acești 
3 milioane lei, diferența aceasta de 3.551.710 lei, vorbim de principii, nu este chiar atât de 
mică. Gândiți-vă că am dat unităților administrativ-teritoriale: câte 10.000 lei pentru 
drumuri. 

S.C. L.D.P. S.A vine astăzi cu bugetul la noi, să-l aprobăm. Știți foarte bine, și-au 
propus venituri totale de 23.199.000 lei, deci 3 mil., aproape 4 mil. nu e chiar atât de puțin 
când e vorba de lucrări la drumuri. Dar mai gândiți-vă și la oamenii aceia pe care îi vedem 
frământând noroiul de fiecare dată, că în final asta este! Acești bani au cu totul și cu totul 
altă valoare acolo.”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, intervine și face 
următoarele precizări: “Aproape m-ați convins, dar dacă mă convingeați, aș fi propus treaba 
aceasta. Asta înseamnă că <<aproape convins>>, înseamnă că este egal cu zero, ca să ne 
lămurim...   

Noi avem în vedere aici o anumită flexibilitate, în ceea ce privește asigurarea 
acestor fonduri, pentru că nu există niciun motiv să credem că o previziune făcută de noi, 
exact așa va fi ca acum și, în cazul adoptării propunerilor dumneavoastră, s-ar putea să ne 
trezim în situația în care, urmare a unei evoluții, în ceea ce privește salarizarea, noi am dori 
o evoluție pozitivă, adică să crească veniturile oamenilor. Vă înțelegem însă că vreți să scadă 
… păi cum să crească prin scădere? Haideți să nu ne ascundem iarăși cu prostiile acestea în 
dosul degetului. În cazul unei asemenea situații, noi nu am putea să asigurăm chestiunile 
acestea … și avem în vedere întreaga anvelopă salarială, nu numai salariile noastre ca atare.  

Deja avem un deficit pe care îl înregistrăm la D.G.A.S.P.C. Vaslui și vom vedea cum 
îl asigurăm și în cazul în care guvernul nu se va gândi cum anume să facă treaba aceasta. Ar 
trebui, dacă am rămâne exact potrivit previziunilor dumneavoastră, să mutăm de la noi la ei 
cele 3 mil., nu să le cheltuim pe altceva, ca să le putem asigura salariile oamenilor care 
prestează serviciile respective. Că nu putem să-i trimitem acasă pe asistenții maternali, 
rugându-i să vină peste 3 luni! Nu mai umblați cu prostiile acestea! Eu sunt mare amator de 
dezbateri și accept, că așa e cadrul democratic, orice sugestie, dar nu ne ascundem în dosul 
degetului! Nu e nicio pușculiță aici, domnule Iacob! Că dacă vine un UAT, de exemplu 
Alexandru Vlahuță, pentru că a beneficiat de sprijinul nostru și anul trecut, și ne solicită, se 
află într-o situație de dificultate majoră, dacă vine un alt UAT care ne solicită, că nu poate 
închide un proiect cu fonduri europene și riscă să dea toți banii înapoi, pe care cu greu i-a 
luat, atunci noi, chiar dacă apelăm la acest subterfugiu și acolo avem un disponibil, eu zic că 
avem obligația să-i ajutăm, nu să-i punem de la început în dificultatea de a fi ajutați, în 
dificultatea de a implementa proiectul.”     

Declară că, din experiența pe care o deține, cunoaște foarte bine stereotipia acesta 
și poate oferi foarte multe exemple pentru a susține proiectul propus în ședință. Nimic nu 
poate garanta în execuție că nu se poate ivi vreo dificultate, argumentând că de aceea s-a 
propus o mică supralicitare care să acopere eventuale dificultăți, astfel încât să fie respectate 
și prevederile legale. Recomandă ca, la momentul votului, amendamentul să fie respins și să 
fie acceptată propunerea de proiect care a fost dezbătută și în comisiile de specialitate așa 
cum a fost inițiată.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 



Domnul Liviu Iacob declară că, în urma dezbaterii, s-a lămurit că este o pușculiță la 
cheltuielile salariale la care se va apela ori de câte ori este nevoie. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
aceasta va fi utilizată conform prevederilor legale. 

Domnul Liviu Iacob este de părere că aceste cheltuieli salariale sunt supraestimate, 
subliniind că așa s-a procedat și anul trecut și că, uneori, se mai duceau și către obiectivul de 
investiții de la Casa Armatei, de unde se reduceau ulterior. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că se 
reduceau deoarece nu se cheltuiau cu obiectivul de investiții, obiectiv finanțat din venituri 
proprii. 

Domnul Liviu Iacob menționează: “Probabil amendamentul nostru va cădea la vot, 
pentru că nu avem cum să vă convingem pe dumneavoastră să acceptați o propunere de-a 
noastră, cum nici dumneavoastră, nu cred, că o să puteți vreodată să ne convingeți să 
aprobăm o propunere de-a dumneavoastră. Atunci, probabil că, dacă va cădea amendamentul 
nostru la vot, pușculița va rămâne intactă și vom încerca și noi să facem amendamente de 
rectificare în viitor, pentru a ajuta și noi primăriile PNL, pe care de multe ori le-ați ignorat.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
amendamentele pot fi acceptate dacă sunt rezonabile. Nu s-a referit la culoarea politică a 
primarilor, iar de sprijinul consiliului județean au beneficiat toate primăriile. Precizează că: 
”Dumneavoastră, pe noi, poate ne-ați mai putea convinge de ceva să acceptăm vreo 
propunere, că s-a mai întâmplat în trecut, dar eu sunt sigur că noi pe dumneavoastră nu. Și 
atunci rămânem pe pozițiile acestea.”  

Domnul Liviu Iacob afirmă că nu se știe niciodată cum vor sta lucrurile în viitor. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că 

trecutul și prezentul sunt cele care îndreptățesc la asemenea opinii.  
Dă cuvântul domnului consilier Marius-Marian Arcăleanu. 
Domnul Marius-Marian Arcăleanu, luând cuvântul, declară: “Sper să nu vă 

deranjeze afirmația mea, și anume că eu aș vrea să filozofăm mai puțin când dezbatem 
proiectele de hotărâre și să vorbim mai concret în ce privește, în speță, proiectul de buget. 
Este o proiecție, noi previzionăm niște sume și cred că trebuie să o facem în cunoștință de 
cauză și trebuie să facem cât mai aproape de realitate și cu cât mai mare responsabilitate.  

Propunerea colegului nostru, în ce privește aceste cheltuieli, cred că este una 
îndreptățită, dacă îmi permiteți, domnilor vicepreședinți și domnule președinte, dacă mă 
puteți asculta. Dacă nu, o să vorbesc doar cu colegii de la PSD, pentru că nu văd de ce e așa 
mare greutate ca propunerea noastră să fie luată în seamă, măcar și măcar să vă gândiți, 
pentru că anul trecut a fost o sumă.  

Știți foarte bine și se discutase de foarte mult timp că guvernul actual a tăiat din 
sume, ceea ce nu prea se vede, dacă ne uităm pe cifre și cred, ca și dumneavoastră, având în 
vedere că e o situație mai dificilă, au fost perioade și mai bune, acum e o perioadă mai puțin 
bună, din acest punct de vedere. Cred că ar trebui să vă gândiți mai bine când puneți niște 
cifre în buget și nu cred că această propunere este atât de greu de acceptat de către 
dumneavoastră, pentru că dacă discutăm de acele cheltuieli, sunt convins că, de fapt, știm că 
aceste sume asigură și cheltuiala cu anumite posturi vacante, sunt convins de lucrul acesta. 
Așa că nu văd de ce nu a-ți accepta, având în vedere că suma față de anul trecut, propunerea 
noastră, este un pic mai mare decât a fost anul trecut pentru bugetul de anul acesta.  

Aducea aminte colegul meu, domnul Veziteu, de aceste cheltuieli pe care ar trebui 
să le prevedem în buget cu aceste drumuri de pământ, care încă există în județul Vaslui și vă 
dau un exemplu acum, pe care vă rog să îl rețineți: este un drum județean care face legătura 
cu satul Oltenești, între satul Oltenești și satul Zgura unde, dacă o să aveți curiozitatea să 
mergem împreună să vedeți cum arată, este unul dintre cele câteva drumuri care arată 
groaznic și sunt câteva familii acolo care chiar plâng pentru că nu pot să ajungă în satul lor, 
efectiv. Acesta este un exemplu din câteva, destul de multe, ceea ce n-ar trebui să fie. 

 Așa că, dacă tot veni vorba de asta, propun ca la capitolul investiții să trecem și 
acest drum Oltenești-Zgura, măcar cu o cantitate de piatră pentru a asigura, cât de cât, 
accesul în acel sat.  



Acum, încă un lucru aș vrea să solicit și după aceea închei, legat de acel împrumut 
de 50 de mil. lei, care are legătură cu bugetul. Fac apel încă o dată la dumneavoastră și la 
aparatul de specialitate, să fie publicat pe site așa cum spune Hotărârea nr.9/2007 privind 
constituirea, componența și funcționarea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, vă 
rog să faceți acest lucru pentru că m-am uitat pe pagina consiliului județean și nu am văzut 
acest lucru.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă ce 
anume se dorește, pentru că hotărârea este pe site. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu, declară că nu este vorba de hotărârea consiliului 
județean și dă citire din Hotărârea nr. 9/2007: “Unitățile administrativ-teritoriale, prin 
ordonatorii de credite, au obligația ca în cazul în care contactează sau garantează 
împrumuturi interne și externe să le înscrie după caz în registrul datoriei publice locale sau în 
registrul garanțiilor locale în condițiile legii ... să publice pe pagina de internet a unităților 
administrativ-teritoriale respective pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale.” 
Adresează rugămintea de a respecta legea și a publica, susținând că așa este corect și 
transparent pentru locuitorii județului Vaslui. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de părere că 
domnul consilier vrea să transmită că instituția are ceva de ascuns, ceea ce nu este adevărat și 
roagă să nu mai fie lansate genul acesta de supoziții lipsite de realism. Transmite că nu se va 
mai permite acest lucru.  

Dă cuvântul domnului director executiv al Direcției Economice, domnul Țuțuianu 
Mircea, să informeze în legătură cu contractul de împrumut. 

Domnul Mircea Țuțuianu, luând cuvântul, declară: ”Toate datele legate de datoria 
publică la nivel de consiliul județean sunt pe site-ul consiliului județean. Contractul de 
credit, cel pe baza căruia am făcut bugetul proiectului, a fost semnat în luna martie. 
Raportarea la Ministerul de Finanțe, registrul datoriei publice actualizat, inclusiv cu creditul 
acesta, se face în această lună. După ce se face raportarea la Ministerul de Finanțe publicăm 
pe site-ul instituției registrul datoriei publice actualizat, care include și acest credit. Avem 
termen până la sfârșitul lunii să facem această raportare.” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că este nevoit să repete că este vorba de o tehnică de buget, conform căreia nu se 
pot întoarce sumele către personal, că Legea nr. 153/2017 trebuie respectată, că bugetul este 
o previziune și numai execuția poate arăta dacă s-au făcut sau nu creșteri la cheltuielile de 
personal, spunând că un buget construit prudent are față de bugetul anterior procente în plus. 

De asemenea, afirmă: ”Pe de altă parte, vreau să vă aduc aminte votul 
dumneavoastră pentru cele 50 de mil. euro, deci nu putem vorbi astăzi de ceva și ieri de 
altceva. Nu putem să plângem pe umărul celor de la Zgura, când noi acolo avem un litigiu, 
pentru că de asta nu continuăm și trebuie să se termine litigiul ca să putem continua, adică 
încercăm să facem lucrurile. Cei 50 de mil. euro ați văzut pentru ce i-am luat. Tragem doar 20 
de mil. euro anul acesta și am avut discuții în comisie pentru acest lucru, am făcut tot ce este 
posibil să echilibrăm bugetele unităților administrativ-teritoriale în anii trecuți și prin 
hotărâri de guvern, dacă vă aduceți aminte, cei care ați fost în legislatura trecută și prin 
echilibrări de la bugetul nostru. 

 Vreau să vă anunț că facem un mercurial al tuturor lucrărilor pe care unitățile 
administrativ-teritoriale le au și au nevoie de cofinanțări și dacă iau două comune, n-o să le 
dau numele, deja suntem la 13 mil. din 21. Sumele de care unitățile administrativ-teritoriale 
vor avea nevoie să termine Programele Naționale de Dezvoltare Locală și fonduri europene 
anul acesta sunt foarte mari și va trebui să sprijinim fiecare unitate administrativ-teritorială, 
indiferent de cum se numește ea, pentru că a atras sume din programe și au făcut o viață mai 
ușoară cetățenilor comunităților lor.  

Și atunci, nu vorbim de pușculițe, vorbim de faptul că așa cum s-a prelevat, atunci 
când a fost cazul și execuția a demonstrat că putem lua din zona aceea bani și să-i  ducem în 
alte zone, fiecare unitate administrativ-teritorială a avut parte de finanțare. Eu vă promit că, 
până la ședința următoare, voi lua toate rectificările din mandatul trecut și o să facem și 
procente și ce doriți dumneavoastră, deși nu este cazul, pentru că ați fost colegi în mandatul 



trecut și știți, o parte dintre dumneavoastră, că am făcut toate eforturile ca fiecare unitate 
administrativ-teritorială, în funcție de nevoile pe care le-a avut, să aibă cum să-și termine și 
să-și gestioneze proiectele pe care le-au avut și să nu dea banii înapoi. Despre asta vorbim, nu 
vorbim despre alt tip de cheltuieli!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului vicepreședinte Dan-Mihai Marian 

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
nu este de acord cu atitudinea domnului Arcăleanu, prin care se fac acest tip de insinuări, 
potrivit cărora instituția Consiliul Județean Vaslui ar fi o instituție netransparentă, fiind de 
părere că sunt niște afirmații false și vine cu rugămintea de a nu se mai face asemenea 
afirmații. 

De asemenea, declară că nevoile pe care le are județul Vaslui în ceea ce privește 
modernizarea drumurilor județene, a drumurilor comunale, a drumurilor sătești, sunt extrem 
de mari, subliniind că investițiile în ceea ce privește aceste modernizări, anul acesta, se 
termină din punct de vedere al resursei financiare, tocmai pentru că guvernul nu a pregătit 
nimic pentru anii următori.  

În acest sens, aduce în discuție un exemplu care privește o investiție pe suprafața 
teritorială a comunei Oltenești, o investiție de peste 10 mil. lei și reamintește că suma pe care 
consiliul județean o va cheltui anul acesta este de 72 de mil. lei prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu revine la amendamentul depus și declară că sunt lucruri 
serioase, discutate pe cifre concrete și că ”nu sunt prostii”, spunând că reprezintă viziunea 
grupului PNL de a rezolva un mic aspect al bugetului pe anul în curs. Totodată, afirmă că totul 
s-a făcut cu bune intenții și că se așteaptă la aceeași atitudine din partea domnului președinte, 
rugând să nu se mai apeleze la blamarea și jignirea colegilor liberali. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
dumnealui intervine ori de câte ori sesizează că se exagerează și vine cu rugămintea ca 
punctele de vedere să fie exprimate în mod direct: ”Domnule, noi vrem să vă blocăm! În 
condițiile unui buget definit de către autoritatea care l-a elaborat, de austeritate, de către 
guvernul României. În condițiile în care, în mod evident, să vedem câți bani avem la drumuri 
județene, câți am avut în trecut, câți am avut la asistență socială... Este evident că avem 
dificultăți … Să îmi spuneți că a dat peste noi prosperitatea! Nu puteți să mă convingeți, dar 
nu pe mine, că pe mine oricum nu puteți... niciodată!” 

De asemenea, declară: ”Dacă ați fi de bună credință întotdeauna, v-am răspunde 
pozitiv, dar cunoscând aceste tertipuri mai bine decât dumneavoastră, mă văd nevoit, ca 
uneori, și nu întotdeauna, să intervin pentru a le devoala.” 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că nu vede niciun tertip și că amendamentul este 
conform legii. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează că 
amendamentul a fost tratat cu toată seriozitatea, chiar dacă el nu a fost acceptat, dar 
precizează că restul nelămuririlor trebuie devoalate. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, oferă cuvântul 
domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu este de părere că ar trebui încercat să se facă 
referiri doar la proiectele de pe ordinea de zi.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Vasile Voicu. 

Domnul Vasile Voicu, luând cuvântul, vine cu propunerea ca, atunci când sunt 
asemenea proiecte de dezbătut, ședințele să înceapă dimineața, la ora 9, pentru a avea timp 
pentru toate dezbaterile și pentru analiza amendamentelor. Totodată, recomandă domnului 
președinte să pună capăt discuției pe seama amendamentului propus de grupul PNL și să-l 
supună la vot.  



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, intervine și 
declară că în mare ședințele se vor desfășura cam după același orar.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni declară: ”Referitor la anexa nr. 4 punctul 67.02 <Cultură 

recreere și religie>, Muzeul ”Vasile Pârvan” din Bârlad are alocat 3.815.716 lei. Din această 
sumă 3.270.716 lei sunt bani alocați pentru funcționare și 545.000 lei alocați pentru 
dezvoltare. Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” din Vaslui are alocat 3.637.058 lei: secțiunea 
de funcționare 3.581.058 lei, secțiunea de dezvoltare 56.000 lei.  

Se observă faptul că diferența dintre cele două muzee este de 5%. Diferența de 
alocare în ceea ce privește secțiunea de dezvoltare este astfel: la Vaslui alocăm 1,5% pentru 
dezvoltare, la Bârlad alocăm 14% pentru dezvoltare.  

În comisia de specialitate, când am discutat despre cele două muzee, ni s-a spus și, 
știm cu toții, că la Bârlad sunt mai multe locații și e un muzeu mai mare, nu ar fi ok să 
alocăm un minim de 10% pentru dezvoltare și la Muzeul din Vaslui? Având în vedere faptul că 
au și personal, am înțeles în decembrie că urmează și o acreditare la acest muzeu. Aș vrea să 
ne explice doamna director cum s-a gândit dumneaei să aloce 1,5% pentru dezvoltare.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, oferă cuvântul 
domnului director economic, Mircea Țuțuianu. 

Domnul Mircea Țuțuianu: ”Alocările de pe secțiunea dezvoltare de la muzeul din 
Bârlad sunt în mare parte pentru reparații capitale la Casa Sturdza, în proporție de 90%. 
Dumneavoastră nu știți, pentru că nu erați consilieri județeni, dar consiliul județean a 
investit foarte mulți bani în secțiunea de dezvoltare a  Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” 
Vaslui, aceste lucrări au fost finalizate, iar suma care i-a fost alocată în acest moment este 
doar pentru mici dotări. De aici vine această diferență de sume alocate: la muzeul din Bârlad 
se reface o clădire, se repară capital, iar la muzeul Vaslui sunt doar niște dotări.” 

Domnul Mitică Afteni intervine și adaugă: ”Asta la dezvoltare...Diferența este de 
10% între cele două muzee. Dacă cei de la Vaslui au mai puțin, de ce nu le alocă mai puțin? La 
Bârlad am alocat 3.815.716 lei, iar la Vaslui 3.637.000 lei.”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: 
”Putem să alocăm și mai puțin și mai mult, dar, deocamdată, analizând tot ceea ce am primit, 
aceasta este propunerea. Dacă doriți să modificăm, ținând cont de anumiți factori obiectivi, 
atunci putem face o propunere, o amendare. Întotdeauna vom fi într-o dilemă de a explica de 
ce aici mai mulți și dincolo mai puțin pentru că, analizând elementele respective constituite 
ale bugetului instituțiilor, sigur că putem face și un istoric, așa cum a început să precizeze și 
domnul Țuțuianu, pentru că muzeul din Bârlad are o extensie mult mai mare decât muzeul din 
Vaslui.” 

Domnul Mitică Afteni declară: ”Din această cauză am și spus să alocăm mai mulți 
bani acolo.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează: 
”Mai mulți bani am investit în trecut. După aceea a trebuit să mai investim și aici, deși 
extensia nu este atât de mare ca aceea a muzeului din Bârlad. După aceea a trebuit să mai 
extindem și la Florești, acolo să încercăm să facem secțiunea ecleziastică … după aceea 
trebuie să mai facem și aici, avem ca sarcină, pentru că am primit poligonul cu sarcina ca în 
20 de ani să facem o secție a muzeului militar, după aceea sunt proiectele … . Adică sunt 
foarte multe lucruri care pot să justifice de ce am propus în felul acesta și pot să mai fie 
adăugate și altele sau dacă renunțăm la ceva, putem să mai scădem dintr-o parte sau din alta, 
dar să încercăm să menținem o chestiune a standardelor.” 

Dă cuvântul doamnei manager al Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui, 
Ramona-Maria Mocanu. 

Doamna Ramona-Maria Mocanu, referindu-se la dezvoltare, face referire la Casa 
Racoviță, care este cuprinsă pentru reparații și restaurare în Programul Național de 
Restaurare, de aceea nu este prevăzută ca obiectiv de investiții în buget. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îndeamnă la calm 
și răbdare pentru a asculta toate puncte de vedere și a lămuri toate aspectele ridicate. 



De asemenea, menționează în legătură cu cele două instituții aduse în discuție, că 
trebuie observată creșterea calitativă din ultimii ani, precum și a altor investiții cum ar fi 
Observatorul din Bârlad, care sunt niște obiective care înnobilează orașul și chiar instituțiile, 
oferind valoare, atrăgând colecții ale unor artiști cu o reputație recunoscută de toată lumea, 
colecții care sunt donate către muzee și îmbogățesc patrimoniul. 

Totodată, declară că s-a insistat pentru crearea unei secțiunii a muzeului, una 
ecleziastică, care să expună o evoluție a bisericii pe teritoriul județului, având in vedere și 
faptul că s-a reabilitat și construcția de la Florești, care a căpătat niște valențe noi. 

Declară că se fac eforturi pentru construcția și dotarea unei secții militare, afirmând 
că sunt multe personaje emblematice, cum este Constantin Țurcanu, care a luptat în Războiul 
de Independență, precum și alte lucruri care să-și pună amprenta, să dea o identitate 
județului, de aceea, spune că Centrul Cultural s-a numit Dimitrie Cantemir, pentru că acesta 
este din Fălciu, Spătarul Nicolae Milescu este din Miclești și primul om care a călătorit în 
China, subliniind că identitatea județului trebuie construită nu doar pe personajul Ștefan cel 
Mare, care a fost și la Suceava și la Iași, ci pe aceste elemente specifice.  

Aduce în discuție și evenimentul de Roșiești, unde s-a celebrat o mare personalitate 
a bisericii ortodoxe, Veniamin Costache, dar și unul dintre cei care au pus bazele 
învățământului românesc, spunând că nu întâmplător se marchează aceste lucruri, ci pentru că 
fac parte din identitatea județului. 

Nemaifiind alte discuții, supune votului plenului consiliului județean amendamentul 
domnului Veziteu, precizând că s-au înregistrat 15 voturi “pentru” (grupul PNL și grupul USR-
PLUS)și 19 voturi “împotrivă” (Braniște Sorin, Cain Dan-Liviu, Căciulă Mădălin-Claudiu, Dorin 
Emil, Dumitru Buzatu, Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costică, 
Marian Dan-Mihai, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, 
Șteimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț, Voicu Vasile și Zară Costel).   

Amendamentul la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 
judeţului Vaslui pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024 nu a întrunit 
numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 
 

* 
 

Nemaifiind alte discuții, domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului 
Județean Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre 
pe articole, precizând că  s-au înregistrat: 

- 22 voturi “pentru” și 12 “abțineri” (Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, 
Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță 
Louis-Iulian, Popa Vasile, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe și Veziteu Gheorghe),  pentru: 
articolul 1, articolul 2, articolul 3, articolul 4, articolul 6, articolul 7, articolul 8, articolul 9, 
articolul 10, articolul 11, articolul 12, articolul 13, articolul 14, articolul 15, articolul 16, 
articolul 17, articolul 18, articolul 19, articolul 20, articolul 21, articolul 22, articolul 23, 
articolul 24, articolul 25, articolul 26, articolul 27, articolul 28, articolul 29 și articolul 30), și 

- 19 voturi “pentru” și 15 “abțineri” (Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, 
Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță 
Louis-Iulian, Popa Vasile, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe, Afteni Mitică, 
Bîicu Mihaela-Vica și Teslariu Iuliana) pentru articolul 5. 

Supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre pe 
anexe (anexa 1,  anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5, anexa 5a,  anexa 6, anexa 7, anexa 8, 
anexa 9, anexa 10, anexa 11, anexa 12, anexa 13, anexa 14, anexa 14a, anexa 15, anexa 15a, 
anexa 16, anexa 16/1, anexa 16/2, anexa 16/3, anexa 16/4, anexa 16/5, anexa 17, anexa 17a 
și anexa 18), precizând că s-au înregistrat 22 voturi “pentru” și 12 “abțineri” (Arcăleanu 
Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, 
Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Popa Vasile, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe și 
Veziteu Gheorghe) pentru fiecare anexă în parte. 

  Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu, precizând că s-au 
înregistrat: 22 voturi “pentru” și 12 “abțineri” (Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, 



Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță 
Louis-Iulian, Popa Vasile, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe și Veziteu Gheorghe). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea bugetului 
local al judeţului Vaslui pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024. 

 
* 

 
XVII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 și a estimărilor 
pentru anii 2022-2024 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre. 

Președinții celor două comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre.  

* 
 

Părăsește sala de ședință domnul Marian Dan-Mihai, vicepreședintele 
Consiliului Județean Vaslui. 

Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 33. 
 

* 
Nefiind discuții, domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean 

Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre pe 
articole (articolul 1, articolul 2, articolul 3, articolul 4, articolul 5, articolul 6, articolul 7, 
articolul 8, articolul 9, articolul 10, articolul 11, articolul 12, articolul 13, articolul 14, 
articolul 15 și articolul 16) și anexe (anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 4a, anexa 4b, 
anexa 4c, anexa 5,  anexa 5a,  anexa 5b,  anexa 5c, anexa 6,  anexa 6a,  anexa 6b, anexa 6c, 
anexa 7, anexa 7a,  anexa 7b,  anexa 7c, anexa 7d, anexa 8, anexa 8a, anexa 8b, anexa 8c, 
anexa 9, anexa 9a, anexa 9b, anexa 9c, anexa 10, anexa 10a, anexa 10b, anexa 10c, anexa 11, 
anexa 11a, anexa 11b, anexa 11c, anexa 12, anexa 12a, anexa 12b, anexa 12c, anexa 13 și 
13a), precizând că s-au înregistrat 31 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu) pentru 
fiecare articol și anexă în parte. 

  Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu, precizând că s-au 
înregistrat: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea bugetului 
instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 
2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024. 

Nu a votat domnul consilier județean Arcăleanu Marius-Marian. 
 

* 
*    * 

XVIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului creditului intern pentru anul 
2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre. 



Președinții celor două comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre.  

Nefiind discuții, domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre pe 
articole (articolul 1, articolul 2, articolul 3, articolul 4, articolul 5, articolul 6 și articolul 7) și 
anexe (anexa 1, anexa 2 și anexa 3), precizând că s-au înregistrat 32 voturi “pentru” și 1 vot 
“împotrivă” (Arcăleanu Marius-Marian) pentru fiecare articol și anexă în parte. 

Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu, precizând că s-au 
înregistrat: 32 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă” (Arcăleanu Marius-Marian). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea bugetului 
creditului intern pentru anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024. 

 
* 

*    * 
XIX. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2021 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre. 

Președinții celor două comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre.  

 Nefiind discuții, domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre pe 
articole (articolul 1, articolul 2, articolul 3, articolul 4, articolul 5, articolul 6, articolul 7, 
articolul 8 și articolul 9) și anexe (anexa 1, anexa 2, anexa 3 și anexa 4), precizând că s-au 
înregistrat 33 voturi “pentru” pentru fiecare articol și anexă în parte. 

Supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021. 
                                                         * 

*    * 
 

XX. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 
2022 – 2023 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
* 

Revine în sala de ședință domnul Marian Dan-Mihai, vicepreședintele Consiliului 
Județean Vaslui. 

Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Chirica Lucian-Corneliu. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 33. 
 

* 
 



Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu, în numele grupului de consilieri ai Partidului Național  
Liberal, face observația că la venituri totale s-a propus cifra de 23.199.000 lei și la cheltuieli 
totale 21.075.000 lei.  

Comparând realizările anilor 2019 și 2020, informează că în anul 2019 s-au realizat 
venituri de 35.455.000 de lei, iar în anul 2020 s-au realizat 40.920.000 de lei. Este de părere că 
pentru anul 2021 nu trebuie să se propună a se obține doar 23.199.000 de lei, deoarece este o 
instituție serioasă care a primit tot sprijinul consiliului județean, prin mărirea capitalului și 
prin extinderea domeniului de activitate. Deci, trebuie să-și propună mai mult, de aceea votul 
PNL nu va fi favorabil pentru acest buget. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, este de 
părere că dacă consilierii județeni care aparțin grupului PNL ascultă explicația, este posibil să 
voteze favorabil. Precizează că membrii comisiei buget-finanțe au avut parte de această 
explicație, de ce s-a ajuns de la 40 de mil. lei la 23 de mil. lei. Menționează că, în realitate, 
este vorba de o creștere de la 17 mil. lei la 23 mil. lei, restul datorându-se unui efect 
extraordinar numit calamități, pentru care consiliul județean a primit niște sume și 
precizează: ″De acolo este creșterea, creștere care este și în bugetul actual, pentru că noi, 
dacă s-a văzut, am luat din excedent suma care există prin hotărâre de guvern, cea de 
6.323.000 lei și a fost dusă acolo unde îi este locul, la LDP.″  

Precizează că nu se poate vorbi de un buget care este în cădere, ci de un buget care 
este în creștere, doar că, pe anul 2020, a avut posibilitatea să fie în creștere din cauza 
calamităților. Menționează că nu e de dorit să avem calamități, dar nu de fiecare dată 
guvernele acordă sume din calamități. De fiecare data insă consiliul județean își face datoria și 
transmite rapoarte și, în funcție de dezastrele care se află în țară, se alocă anumite sume de 
bani. Informează că anul trecut ″am beneficiat să reparăm o parte din ceea ce a distrus natura 
și de aceea sunt aceste diferențe.″ Altminteri, consiliul județean este în creștere și în 
dezvoltare cu Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu este de părere că ar fi fost și mai bine dacă 
amendamentul propus de grupul PNL ar fi fost acceptat. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că nu are nicio legătură amendamentul menționat și, dacă tot a adus aminte de 
amendament, își cere permisiunea de a face o remarcă în legătură cu acesta. Domnia sa este 
în consonanță cu memorandumul pe care guvernul îl pregătește, și anume: colegii din aparatul 
de specialitate al consiliului județean să fie în a treia treaptă de salarizare, ceea ce va face să 
fie mai puțini de 140. Nu vrea să facă chestiunea aceasta. Este de părere că o să treacă 
memorandumul, o să se aplice legea și atunci consiliul județean va  avea de unde rectifica. Își 
exprimă dorința ca plenul să voteze cu celeritate un buget pe care managerul societății (la 
care este acționar consiliul județean) l-a adus în față. Votul exprimat de PNL nu are legătură 
cu bugetul, ci este un vot politic ca răspuns la votul PSD vis-à-vis de amendament. Subliniază 
că nu este o problemă de buget, ci o problemă politică. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că cifrele din anii trecuți arată că întreprinderea 
este în stare de mai mult și problema este că acum își propune prea puțin. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
autoritatea deliberative județeană nu-și poate permite să-și propună orice buget la societatea 
respectivă pentru că instituția are un contract multianual cu societatea LDP. Precizează că 80% 
din veniturile societății respective provin, potrivit contractului, care este lege, de la Consiliul 
Județean Vaslui și  pentru doar 20% poate societatea respectivă să atragă, să meargă la lucrări 
sau la agenți privați, chiar la autorități publice pentru a atrage. Nu poate depăși acest 
procent. În acest context, pentru Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui nu pot fi 
propuse niște creșteri extraordinare, decât dacă survin niște evenimente extraordinare. 
Informează că, în primul rând, se află la dispoziție sumele care au ca destinație drumurile 



județene. Din acest moment, consiliul județean nu-și poate propune să construiască un alt 
buget la societatea respectivă, întrucât nu știe dacă Fondul European, cel pentru reparații de 
la calamități, va fi generos cu Consiliul Județean Vaslui sau dacă vor fi îndeplinite condițiile 
pentru a atrage sume sau dacă vor fi calamități. Consiliul județean trebuie să se bazeze pe 
ceea ce are acum. În funcție de  banii existenți, cu respectarea prevederilor legale, este 
întocmit acest buget. Dacă vor surveni schimbări în ceea ce privește veniturile, atunci sumele 
respective vor fi aduse în fața consiliului și se vor propune rectificări. Subliniază că nu este 
legal să se construiască nugetul nerespectând proporțiile contractuale și toate celelalte 
lucruri.  

Dă cuvântul domnului director al Direcției Economice, domnul Mircea Țuțuianu. 
Domnul Mircea Țuțuianu precizează că bugetul Societății “Lucrări Drumuri și 

Poduri” S.A. Vaslui este strict legat de alocările date de Consiliul Județean Vaslui. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului consilier Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Aftene, luând cuvântul, întreabă ce sistem de management este 

implementat în cadrul Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului director general al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, 
Constantin Pricope. 

Domnul Constantin Pricope, luând cuvântul, răspunde că la nivelui Societății 
“Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui este implementat un sistem de management al calitatii 
ISO 9001. 

Domnul Mitică Afteni întreabă care este metoda prin care s-a ajuns la cauzele-
rădăcină din planul de măsuri din anexa nr.5. ″Ați spus că aveți ISO 9001. Înseamnă că ați 
aplicat o metodă când ați identificat cauzele″.  

Domnul Constantin Pricope informează că se urmărește încasarea la timp a 
lucrărilor executate, creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor cu materiile 
prime. Totodată, se fac verificări anuale prin intermediul unui personal specializat.  

Domnul Mitică Afteni declară că a înțeles că Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” 
S.A. Vaslui nu a încasat banii la timp și, având în vedere că beneficiază de 80% subvenții, 
întreabă dacă Consiliul Județean Vaslui nu i-a plătit la timp.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că nu 
este vorba de subvenții, ci de lucrări executate și plătite. Informează plenul că plățile se fac 
potrivit contractului de delegare, după constatarea de către consiliul județean a lucrărilor 
executate. Se aduce la cunoștință hotărârea în ceea ce privește lucrările. Precizează că 
directorul Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui nu are latitudinea să efectueze 
lucrările pe care le dorește domnia sa, ci să sesizeze consiliul județean că e nevoie de lucrări. 
Aceste lucrări se fac la comanda Consiliului Județean Vaslui, în limita fondurilor pe care le are. 

Domnul Mitică Afteni înțelege că, dacă Consiliul Județean Vaslui comandă lucrările, 
le și plătește la timp. Aduce în discuție, legat de activitatea Societății “Lucrări Drumuri și 
Poduri” S.A. Vaslui, eficientizarea muncii prin creșterea productivității muncii. Îl întreabă pe 
domnul director al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, dacă are un plan de 
măsuri prin care să fie crescută productivitatea, cum ar fi cumpărarea de echipamente noi și 
instruirea personalului. Dorește să vadă planul. 

Domnul Constantin Pricope răspunde că nu este un plan de măsuri, ci se ocupă an 
de an.  

Domnul Mitică Aftene afirmă: ″Ne ocupăm an de an, nu e la fel cu raportarea. Și eu 
pot să zic că mă ocup an de an″.  

Domnul Constantin Pricope răspunde că societatea are specialiști care se ocupă de 
bunul mers al activității. 

Domnul Mitică Afteni dorește să știe cum este socotită productivitatea: ″Km pe om, 
pe angajat sau cum? Cât ați avut anul trecut, cât v-ați propus pe anul acesta? Nu aveți niște 
indicatori de performanță? Când aveți planificată analiza de management?″  

Domnul Constantin Pricope informează că ședința este programată pentru data de 
trei iulie.  



Domnul Mitică Afteni își exprimă dorința de a participa și dumnealui la ședință și 
cere să-i fie comunicată data exactă. Este de părere că ″acest plan de măsuri nu stă în fața 
nimănui, nu reprezintă nimic. Sunt doar niște măsuri care sunt copiate și sunt și la Centrul de 
afaceri. Ele sunt identice.″  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, declară 
că sunt anexe dintr-un ordin din Monitorul Oficial, iar productivitatea se ia după lucrări, nu 
după Km, precizând că ″nu suntem la Rulmenți″.  

Domnul Mitică Afteni face observații, cu privire la numărul de coloane din planul de 
măsuri și completarea acestuia. Spune că lipsește responsabilul, că nu se știe exact cine 
implementează măsurile acestea, trecând peste faptul că ″sunt foarte, foarte, foarte 
generale″. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, explică, 
încă o data, că anexa este parte a ordinului care a fost publicat în Monitorul Oficial. 
Precizează că în cadrul Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui funcționează Consiliul 
de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, iar membrii  din CA și AGA, pot fi 
întrebați despre asemenea lucruri, la 3 luni, pentru că,  ″altminteri, ar trebui să vă trimitem 
pe dumneavoastră în AGA și CA  și acei oameni să nu se mai ducă, ca să fiți partea Consiliului 
de Administrație, o dată la trei luni să mergeți și să faceți această productivitate a muncii.″  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
activitatea Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui poate fi analizată, atât anual, cât 
și pe perioade medii sau lungi, de la formare și până acum. 

Precizează că foarte puțini dintre cei prezenți cunosc cauzele pentru care a fost 
dezvoltată această chestiune. S-a simplificat și eficientizat foarte mult acțiunea consiliului 
județean în îndeplinirea atribuțiilor în acest contract de delegare-gestiune, față de felul în 
care era organizată activitatea înainte. Adică, potrivit legii, să fie achiziționate lucrări de 
întreținere drumuri și poduri, prin achiziții publice, fără contractul de delegare. Subliniază că, 
dacă unii dintre consilieri își mai amintesc, lucrările de achiziții cum ar fi, de exemplu, 
reparații a drumurilor pietruite, se finalizau, conform termenelor, toamna. Din lipsă de timp și 
de personal achiziția se făcea toamna,  reparațiile tot toamna și ″în primăvară erau gata 
nereparate, și tot așa mai departe.″ Din acest motiv a trebuit să fie construit acest instrument 
care este ultraeficient în raport cu ceea ce era odată. Subliniază că Societatea “Lucrări 
Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui nu are o dotare suficientă, nu poate, având în vedere diferența 
dintre reglementările legale privind funcționarea societăților cu capital de stat și a celor cu 
capital privat.   

Menționează că eficiența ține foarte mult și de dotarea cu mașini și utilaje moderne 
de înaltă productivitate și că acest lucru nu poate fi făcut, deoarece consiliul județean nu este 
liber să mărească capitalul atât cât dorește, pentru achiziționarea de asemenea mijloace. 
Instituția este supusă exigențelor legilor ajutorului de stat și că datele pot fi furnizate și 
urmărite.  

Consideră că, pe lângă domnul consilier Mitică Afteni, pot fi invitați și alți consilieri 
care doresc să participe la aceste analize și, în măsura în care sunt idei pentru mai buna 
funcționare a acestei societăți, acestea să fie însușite. Este de părere că buna funcționare a 
acestei societăți este spre binele populației județului.  

Domnul Mitică Afteni aduce în discuție certificarea sistemului de management al 
societății LDP, ISO: 9001. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că a trecut de două ori prin certificarea ISO: 9001 cu societăți comerciale, în 
trecut, înainte de a fi vicepreședinte, și nu vrea să vorbească despre această certificare în 
România.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, face apel, încă o 
dată, să nu se uite fondul problemei, care este important, și să se facă tot posibilul ca această 
societate să funcționeze cât mai bine, în interesul tuturor. Consideră că această societate 
funcționează corect și în acest moment.  

În măsura în care poate fi îmbunătățită funcționarea acesteia, deschiderea este 
către orice sugestie și, de aceea invită pe oricine dorește să participe la aceste ședințe de 



analiză, să vină cu propuneri care, evident, să aibă la bază aplicarea cadrului normativ 
existent. Domnia sa poate participa împreună cu domnii consilieri la aceste ședințe. Explică că 
nu a avut timp până acum să se ocupe, însă a urmărit evoluția acestei societăți, mai ales că ea 
este legată într-un fel de prestația sa personal. Informează că abia după venirea sa în anul 
2004, societatea care era într-o stare jalnică de faliment, pas cu pas, cu foarte mare greutate, 
a putut fi reabilitată și adusă la nivelul actual. Aduce la cunoștința consilierilor faptul că anul 
următor este al treilea an și ultimul în care mai poate acorda ajutor pentru dotare. Crede că 
dacă consilierii vor participa la ședințele de analiză și vor analiza în profunzime activitatea de 
acolo, vor găsi soluții, vor putea veni cu idei bune spre beneficiul tuturor. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, spune 
despre Consiliul Județean Vaslui că nu poate capitaliza și să aducă societatea la valoarea la 
care ar trebui să fie ca să răspundă cerințelor 9001, și acest lucru creează instituției un 
handicap. Întrebările puse în legătură cu managementul acestei societăți nu se încadrează 
exigențelor unei societăți performante, pentru că Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. 
Vaslui nu poate să aibă toate piesele pe masă și să joace la fel cum joacă altă societate. 

Nemaifiind discuții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 19 voturi “pentru”, 9 voturi 
“împotrivă” (Bularda Carmen, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-
Iulian, Popa Vasile, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe și Veziteu Gheorghe) și 5 “abțineri” 
(Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Afteni Mitică, Bîicu Mihaela-Vica și Teslariu 
Iuliana). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 
2021. 

* 
*    * 

XXI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2021 și a 
estimărilor pentru anii 2022 – 2023 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 

Domnul Mitică Afteni solicită informații privind Societatea "Centrul de Resurse 
pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Florin Sîrbu. 

Domnul Florin Sîrbu, director al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri 
Vaslui"- CRAV SA informează că Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- 
CRAV SA este o societate care se autofinanțează în totalitate și nu beneficiază de bani 
publici. Precizează că s-au folosit doar de capitalul social la începutul activității, în anul 2009, 
capital social care, la ora actuală, este reîntregit. Obiectul principal de activitate este 
închirierea de spații comerciale și spații de producție care sunt situate la demisolul clădirii. 
Informează că anul trecut, deși au fost îndepliniți indicatorii economico-financiari, nu a fost la 
fel de mulțumitor comparativ cu anul 2019. În anul 2020, din cauza situației COVID-19, 
activitatea a avut de suferit. Încasările, după o estimare proprie, pe date concrete, au suferit 
o lipsă de aproximativ 70.000 de lei. În ceea ce privește productivitatea muncii, și-a propus s-o 



îndeplinească prin creșterea producției, respectiv prin creșterea vânzărilor specific 
activităților.   

Domnul Mitică Afteni întreabă dacă la capitolul dotări au tot ce le trebuie. 
Domnul Florin Sîrbu răspunde că nu prea au tot ce le trebuie, că societatea se află 

în suferință în ce privește sistemele de climatizare și de încălzire. De aceea, în fundamentare, 
și-au propus niște cheltuieli pentru a îmbunătăți acești parametri tehnici care vor duce la 
reducerea cheltuielilor și la creșterea confortului agenților economici sau a personalului 
agenților economici care stau în chirie la centrul de afaceri.  

Domnul Mitică Afteni observă că planul de măsuri al Societății "Centrul de 
Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA este același cu cel prezentat anterior de 
Societatea "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui. 

Domnul Florin Sîrbu întreabă dacă și cifrele sunt la fel, făcând precizarea că este 
vorba de anexa nr. 5 la buget, care este normal să fie identică. Subliniază că cifrele nu sunt la 
fel.  

Domnul Mitică Afteni spune că tipizatul e una și ce este completat în tipizat e cu 
totul alta. Întreabă cum a reușit domnul Sîrbu să identifice aceeași cauză ca la Societatea 
"Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui. 

Domnul Florin Sîrbu întreabă de unde rezultă că cele două societăți au identificat 
aceeași cauză. Continuă cu precizarea că și-au propus o productivitate față de anul precedent 
de 1200 lei. 

Domnul Mitică Afteni insistă asupra faptului că ce scrie în planul de măsuri la 
Societatea "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui scrie și în planul de măsuri al Societății 
"Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA. 

Domnul Florin Sîrbu informează că este un formular tipizat. Subliniază că domnia sa 
completează conform formularului și la fel procedează societățile aflate în subordinea 
unităților admnistrativ-teritoriale municipale sau orășenești. Își exprimă părerea că nu se 
impune un plan de măsuri pentru cei 1200 de lei propuși pentru a crește productivitatea 
muncii. Menționează că a fost propusă această sumă, întrucât atât crede că se poate realiza. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îndeamnă  pe cei 
prezenți să nu interpreteze aceste treburi într-un mod așa reactiv. Consideră că sunt întrebări 
de care trebuie să se țină cont și poate că ar fi bine, dincolo de formularul ca atare, să fie 
dată și o notă personalizată când sunt făcute aceste treburi. Spune că ar vrea ca toată lumea 
prezentă să țină cont de faptul că Centrul de afaceri, cum este cel de la Vaslui, reușește să se 
mențină pe linia de plutire, să mențină echilibrul economic, să nu intre în pierdere, în 
comparație cu ce se întâmplă prin țară unde este un dezastru. Dă ca exemplu Centrul de 
Afaceri din Bârlad unde nu s-a găsit nicio soluție.  

Consideră că, deocamdată, Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri 
Vaslui"- CRAV S.A. reușește să se mențină în echilibru economic și, în timp, se va găsi  ceva 
pentru a diversifica gama activităților aducătoare de venit. Dar, deocamdată, activitatea 
covârșitor majoritară a Centrului de Afaceri Vaslui este cea de a închiria spațiile respective. Se 
poate și mai bine dacă se ține cont de toate discuțiile purtate în plenul consiliului județean. Se 
vor lua măsuri, an de an, în raport cu ce s-a spus în plen, ca o parte dintre ele să mai dispară și 
să poată fi date niște răspunsuri mai complete, mai îmbucurătoare, din punct de vedere al 
personalizării activității fiecărei unități a consiliului județean.  

Apreciază că Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV 
S.A. se menține, chiar în aceste condiții, cu activitatea simplă de închirieri de spații. Faptul că 
a reușit să fie pe plus în timpul pandemiei, e un lucru pozitiv. Cu atât mai mult, cu cât 
activitatea s-a diminuat și agenții economici suferă foarte mult. 

Nemaifiind discuții, domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de 
hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 30 voturi “pentru” și 3 “abțineri” (Afteni Mitică, 
Bîicu Mihaela-Vica și Teslariu Iuliana). 



Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- 
CRAV SA pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022 – 2023. 

 
* 

*    * 
XXII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea 
nerambursabilă a activităților nonprofit de interes public local pentru anul 2021 și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

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. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport,  

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

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 

Domnul Mitică Afteni întreabă dacă s-a luat în calcul finanțarea unei linii de 
cercetare și dezvoltare. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Emilian Agafiței - director executiv în cadrul Direcției Dezvoltare și 
Cooperare. 

Domnul Emilian Agafiței precizează că în cadrul programului de interes județean 
activitățile sunt nonprofit.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
domnia sa a inventat această ”poveste” și a adus-o în fața consiliului județean în urmă cu 
mulți ani și, de atunci, se aplică pe liniile acestea de finanțare care au fost definite: sport, 
cultură și celelalte. Declară că nu s-au gândit la o asemenea linie de finanțare, dat fiind faptul 
că, în general, chiar și în aceste cazuri, cercetarea este costisitoare și se adresează unui număr 
foarte restrâns de solicitanți. Aceste linii au fost gândite în scopul eficientizării la maxim a 
acțiunii consiliului județean, cu resurse puține și obținerea unui maximum de efect. Consideră 
că este o idee bună și, dacă se va ajunge la creionarea bugetului pe anul viitor și va fi înaintată 
o asemenea propunere în dezbaterea consiliului județean, trebuie gândit cam ce tip de 
activități de cercetare ar putea fi finanțate cu sumele modeste pe care consiliul județean le 
are. Atunci, în cadrul dezbaterii, va putea fi adăugată în lista acestor activități sau să fie 
acceptată ideea redefinind aceste linii. Dacă se face, de exemplu, linie de cercetare în 
domeniul sportului sau în altceva, să poată fi sprijinit printr-o asociație sau ar putea solicita 
sprijinul financiar al consiliului județean.  

În rest, își dorește ca granturile acestea să fie mult mai mari. Pentru nivelul actual 
de dezvoltare al societății, ar trebui mărită de cel puțin 5 ori suma alocată, dar, din păcate, 
nu se poate așa ceva. Precizează că sunt dificultăți foarte mari în a sprijini sportul de masă, 
cum ar fi fotbalul care, în acest moment, este finanțat privat în majoritatea cazurilor. 
Întreabă ce se poate oferi unei echipe care vrea să facă performanță, ca sprijin, acordându-i 
un grant de participare la programul consiliului județean, care poate să se întindă la maximum 
50.000 de lei. Ce să facă, dacă este un sport atât de costisitor?! Consideră că fotbalul este un 
sport foarte popular, care se adresează multor oameni. Din păcate, Consiliul Județean Vaslui 
nu are asemenea resurse în acest moment, dar, pe viitor, dacă vor fi condiții care să permită 
astfel de lucruri, instituția va lua în calcul astfel de idei. Precizează că fiecare consilier 
județean are, acum, posibilitatea să mai îmbunătățescă aspectele acestea. 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu precizează că un prim pas în mărirea de 5 ori  a 
sumei se poate face cu bugetul pe acest an. Informează că a propus, în comisia de specialitate, 
creșterea sumei chiar la domeniul sport. Cunoaște foarte bine că acest fenomen este destul de 
vitregit în toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Vaslui și se referă, în primul 
rând, la mediul urban.  

Suma pe care o propune a fi alocată pe domeniul sport este de 500.000 de lei, față 
de 100.000 de lei cât a propus domnul președinte. Solicită ca propunerea sa să fie supusă la 
vot. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că are câteva aserțiuni. În ceea ce privește cercetarea și inovarea, precizează că 
este adevărat că inovarea este cea care va dezvolta societatea, în mare parte, dar că vor fi și 
câteva impedimente. Cei care vor beneficia de acești bănuți vor trebui să dea o parte din 
proprietatea intelectuală în favoarea consiliului județean. Și nu știe dacă o să-și dorească 
lucrul acesta. Pe de altă parte, va trebui să facă anumite lucruri pentru un număr de 
beneficiari foarte mare și să le ofere gratuit. Nu este o finanțare de gen ″start-up″. Este o 
finanțare care se dă la ONG-uri pentru a face anumite lucruri, care nu beneficiază de finanțări 
de tipul celei care aduce profit. Consideră că, dacă fiecare dintre consilierii județeni 
cercetează și vede cum poate așeza lucrurile, consiliul județean  poate prinde această 
propunere în viitorul program și se va vedea dacă vine cineva. 

Consiliul județean a avut, așa cum a informat și în cadrul comisiei de specialitate, 
un soi de start-up pentru ONG-urile debutante. A fost făcut public, însă nu a avut acel succes 
pe care l-a scontat la început. 

Adresează domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu rugămintea de a 
confirma că dorește să depună un amendament, care nu a fost votat în comisie. Totodată, îl 
roagă să precizeze sursa, mai ales că această sursă trebuia, mai înainte, să fie obiectul unui 
amendament la buget.  

Dă cuvântul domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, domnul Dan-
Mihai Marian.  

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, luând 
cuvântul, declară că se vede nevoit să intervină din nou, întrucât domnul consilier Marius-
Marian Arcăleanu insinuează faptul că ″noi nu am vrea să ajutăm sportul județului Vaslui.″  
Precizează că la nivelul Consiliului Județean Vaslui conducerea va fi pregătită ca, în perioada 
imediat următoare, să aducă spre dezbatere și proiectele pe care le are în concret pentru 
susținerea sportului județului Vaslui. Nu poate da mai multe detalii pentru că, după părerea 
sa, în partea Partidului Național Liberal este un șef de partid care nu face altceva decât să 
blocheze proiectele pe care conducerea consiliului județean le inițiază. În particular, poate 
veni cu exemple, cum respectivul președinte și deputat umblă pe la ministere să blocheze 
proiectele pe care le au autoritățile locale din județul Vaslui, fiind de părere că ″te afli la 
guvernare ca să susții, nu să blochezi″. Asta nu a mai văzut până acum, probabil cei de la PNL 
sunt mulțumiți de șeful pe care-l au. Dar, cu toate aceste greutăți, sincope, crede că spre 
finalul acestui an, conducerea va fi în măsură să prezinte în plen un amplu proiect de susținere 
și dezvoltare a sportului în județul Vaslui.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îi roagă pe cei 
care au gestionat programul din cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare, să facă un scurt 
rezumat al activităților consiliului județean. Se va vedea acolo câți beneficiari a avut acest 
program, ce activități au fost susținute de-a lungul timpului și ce performanțe, pentru că au 
fost performanțe foarte serioase. Totodată, să informeze cum au contribuit la dotarea acestor 
asociații și la obținerea performanțelor respective și, evident, se poate face o cercetare în 
rândul beneficiarilor pentru a afla dacă ei au fost mulțumiți de aceste granturi, în limitele care 
au fost ele.  

Consideră că, dacă pe viitor, Consiliul Județean Vaslui va putea să aloce mai mult, 
dacă posibilitățile sale financiare vor fi mai mari sau dacă vor fi identificate resurse 
suplimentare, nimeni din conducerea instituției nu se va opune unor asemenea propuneri. 



Pentru acest moment este bine să fie făcut un așa document în care să fie precizate beneficiile 
aplicării acestui program, să fie menționate cheltuielile și numiți beneficiarii acestui program, 
document care să fie pus la dispoziția tuturor consilierilor județeni. Propune ca, în continuare, 
toată lumea să se străduiască să identifice sume mai mari, lăsând la o parte ceea ce a zis 
domnul Dan-Mihai Marian cu privire la strategia privind sportul. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob este de părere că propunerea domnului Arcăleanu este 

binevenită, având în vedere că la această oră sportul, în județul Vaslui, nu prea mai există și 
este doar o linie secundă în echipa de handbal. Mai există celelalte echipe de fotbal la nivel de 
juniori, în rest nu avem nimic. Majorarea sumei pentru sport ar fi binevenită, întrucât surse 
există. Se poate lua din “pușculiță” 400.000 să fie majorată suma la 500.000. E o pledoarie 
pentru cei care îmbrățișează sportul. Înțelege că cei care se află la conducerea Consiliului 
Județean Vaslui nu prea sunt interesați de aspectul acesta. Îndeamnă la găsirea unei soluții. 
Este de părere că programul pentru subvenții date pentru diverse activități, inventat de 
domnul președinte Dumitru Buzatu, e o chestie foarte bună. Invită pe cei prezenți să aprobe un 
amendament prin care să fie mărită această alocație pentru sport.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, în 
principiu, ar fi de accord, dar cei care sunt în majoritate au făcut o propunere, iar cei care au 
făcut această propunere ar trebui cel puțin să facă o sugestie de unde să fie alocați banii.  

Domnul Liviu Iacob precizează că aceasta ar fi ultima problemă, de unde să fie  
găsiți banii. Propune să fie făcut amendamentul acum și la următoarea ședință domnul director 
economic să prezinte soluția de alipire a celor 400.000 de lei la acest program de finanțare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
ideea aceasta este foarte bună, mai ales că ar avea ca sursă de finanțare “pușculița”. În aceste 
circumstanțe propune să fie tratată exact ca acele intervenții din exercițiul de finanțare pe 
fonduri europene care s-a încheiat anul trecut, în 2020. Spune că, dacă sunt sugestii cu privire 
la sursa de transfer a banilor, le ascultă. Dorește, dacă toată lumea este de acord, să 
lămurească problema cu privire la fotbal, că poate nu a venit cu exemplul cel mai inspirat. 
Precizează că același tratament este aplicat și unui ONG care are ca activitate fotbalul, dar 
conducerea Consiliului Județean Vaslui s-a referit la mulțimea organizațiilor non-
guvernamentale, care au ca obiect de activitate sportul. De aceea a venit cu rugămintea să fie 
făcută enumerarea activităților cu descrierea acestora  și rezultatele obținute în această 
chestiune. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean domnul Bogdan Rotariu. 

Domnul Bogdan Rotariu, luând cuvântul, declară că-l susține pe domnul Arcăleanu 
în majorarea sumei întrucât, deși pentru cluburile mari nu este un ajutor real, pentru cluburile 
mici, pentru copii și juniori, acestea sunt ajutoare extraordinare. Precizează că acești bani 
sunt utili mai ales pentru organizarea de competiții, pentru testările care se fac acum în sport 
și pentru cluburile mici, cele de liga a 3-a, cum ar fi  echipele din Huși și Vaslui. Informează că 
se cheltuiesc, pe sezon, doar pe testări, aproximativ 80.000 de lei. Crede că această suma 
propusă inițial este una foarte mică și ar trebui mărită la suma propusă de domnul Marius-
Marian Arcăleanu. Speră să fie identificată sursa și, dacă nu acum, măcar pe viitor, la o altă 
rectificare să fie mărit și acest buget.   

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că aici intră organismele nonguvernamentale, nu și CSM-urile care au altă 
finanțare. Precizează că Legea nr.350 este apanajul, atât al consiliului județean, cât și al 
fiecărei unități administrativ-teritoriale în parte. Așa cum au explicat domnul președinte și 
domnul vicepreședinte, în viitorul foarte apropiat, consiliul județean va avea o strategie în 
ceea ce privește sportul. Precizează că, așa cum consiliul județean are deja celelalte strategii, 
și aceasta poate fi adăugată la cele deja existente. Astfel, consiliul județean va avea 
posibilitatea să acceseze fonduri mult mai ample. Nu a spus că nu ar fi de acord, însă trebuie 
identificată sursa și văzut exact cam despre ce este vorba. Subliniază că este posibil ca, după 
ce va fi pusă această sumă, să nu se califice, întrucât nu este suficient să fie alocată această 
sumă. Se vine cu un concurs de proiecte, este o comisie care le triază, verifică dacă acestea au 



sau nu documente. Informează că banii nu se dau așa ușor, doar pentru că a intrat în program. 
Consiliul Județean Vaslui a avut de multe ori bani la sport, însă aceștia au fost redirecționați la 
cultură sau în altă parte și invers. 

Domnul Gheorghe Veziteu reamintește, în primul rând, că anul trecut, la acest 
capitol, au fost câteva nerealizări. Nu mai știe exact la ce nu s-au putut cheltui banii, dar 
consiliul județean s-ar putea gândi, dat fiind condițiile asemănătoare cu anul trecut, să miște 
fonduri dintr-o parte în alta. Sursa ar putea fi avant la letter, gândind că, undeva, nu o să 
aibă de cheltuit. Declară: ″dacă am fi niște ageamii, am spune că din fondul de rezervă la 
dispoziția consiliului județean... Dar nu o să fac asta″. Precizează că a văzut cum au făcut 
deputații PSD. Au solicitat orice de la fondul de rezervă al guvernului. PNL nu face acest lucru, 
dar invită pentru viitor, dacă azi nu mai poate fi identificată o sursă, ca împreună să găsească 
o soluție. Subliniază că domnul consilier Marius-Marian Arcăleanu are dreptate, că acei bani 
pot fi găsiți, deoarece sunt atâtea și atâtea capitole, se poate umbla și mări cât de cât 
fondurile de alocare.  

În al doilea rând, pentru că s-a pomenit în ședință numele domnului deputat Tătaru, 
și nu era cazul, afirmă: ″Cineva face politică aici și nu este corect. Cu tot respectul, domnule 
Dan Marian, vorbim în altă parte dacă este cazul, despre așa ceva. Fiți sigur că este un 
politician loial Partidului Național Liberal și județului Vaslui și dumneavoastră nu aveți 
dreptul să faceți asemenea aserțiuni. Sincer! Nu este locul și nu este cazul să discutăm în 
acest mod. Iar cât privește faptul că dumneavoastră ați făcut ceva, a făcut un guvern liberal, 
dacă ați vrut să vă referiți la ceea ce am dorit eu. Nu dumneavoastră personal.″  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier Marius-Marian Arcăleanu.  

Domnul Marius-Marian Arcăleanu precizează: ″Ziceați,domnule vicepreședinte, de 
aceste finanțări nerambursabile la nivelul UAT-urilor. Să știți că, în mare parte, sunt la un 
nivel mult mai mare decât la nivelul propunerii dumneavoastră și, dacă ne referim la 
dimensiunea bugetului, atunci chiar că nu aveți avantaj deloc. Nu mergem pe premiza că iei 
de acolo după cum faceți dumneavoastră cu guvernul″. Crede că nici nu se observă câteva sute 
de mii de lei.  

Adresându-se domnului vicepreședinte Dan-Mihai Marian, spune că l-a făcut curios în 
legătură cu viitoarea strategie de dezvoltare a sportului și nu știe la care sport se referă aici, 
în județul Vaslui. Declară că s-ar bucura să vadă din partea executivului așa ceva pentru că se 
știe foarte bine că sportul este un ambasador foarte bun, și la Vaslui chiar sunt tineri care vor 
să facă sport.  

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că este vorba de o chestiune general. Este de părere că ședințele de plen ale consiliului 
județean sunt extrem de utile, există dezbatere. Vine cu rugămintea ca toți consilierii 
județeni, de fiecare dată când au sugestii, idei, să vină la consiliul județean. În această 
direcție vor găsi ușa deschisă și la domnul președinte, și la cei doi vicepreședinți pentru a 
putea pregăti eventualele propuneri din timp, pentru a găsi soluții din timp. Precizează că 
dumnealor sunt deschiși discuțiilor și în afara plenului ședințelor de consiliu județean și că 
această invitație e cu caracter general. 

Totodată, adresează rugămintea ca în cazul amendamentelor propuse la proiectele 
de hotărâre, acestea să fie discutate în prealabil, în comisiile de specialitate, pentru o mai 
bună eficientizare a timpului și a dialogului avute în plen. Precizează că, pentru a nu rămâne 
dator domnului consilier Gheorghe Veziteu, va prezenta o situație concretă: ″Este vorba despre 
comuna Șuletea. Întâmplător sau poate că nu, un domn deputat de la PNL ales în județul 
Galați este de loc din comuna Șuletea. Și a dorit ca împreună cu primarul comunei Șuletea să 
sprijine comunitatea locală în proiectele pe care ei le au depuse la diverse ministere. Ce s-a 
întâmplat, ca să știe toată lumea… Domnul deputat …″ 

Domnul Liviu Iacob intervine spunând că nu trebuie să se vorbească despre cineva 
care nu este de față și declară: ″Ori discutăm despre cum va fi finanțat sportul, ori plecăm 
acasă!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
domnul Dan-Mihai Marian are disponibilitatea să-l asculte pe domnul Iacob, domnul Liviu Iacob 



are de asemenea disponibilitatea de a se adresa domnului vicepreședinte și, ca atare, îl roagă 
pe domnul consilier să-i permită domnului vicepreședinte să vorbească.  

Domnul Liviu Iacob este de părere că subiectul pe care vrea să-l abordeze domnul 
Dan-Mihai Marian ar trebui abordat doar în prezența domnul deputat despre care vrea să 
vorbească dumnealui.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
îndeamnă să nu fie transformată ședința și să i se permită domnului Dan-Mihai Marian să-și 
spună cuvântul, așa cum i s-a permis și domnului Liviu Iacob.  

Domnul Liviu Iacob propune să se discute concret despre problemele curente, de pe 
ordinea de zi, iar când se vorbește despre o anumită persoană, aceasta să fie de față.  

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, luând 
cuvântul, precizează că înțelege că deranjează detaliile și va evita a le mai afirma în plen, cu 
toate că au apărut și în presă. Consideră că munca politicienilor constă în a susține autoritățile 
locale și nu în a le bloca. Subliniază că acum se vorbește despre consiliul județean, dar mai 
sunt și autorități publice locale, comune care încearcă să-și dezvolte comunitățile, să le 
modernizeze: ″Ori dacă cineva le blochează, nu putem să tăcem la infinit. La un moment dat, 
trebuie să vorbim și despre treaba aceasta.″ 

Domnul Liviu Iacob subliniază: ″Discutăm acum despre finanțarea unor ONG-uri.″ 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, lansează 

rugămintea de a nu fi ignorat pentru că, în virtutea unei bune colaborări de-a lungul timpului, 
a agreat ca discuțiile din cadrul ședințelor de consiliu județean să se desfășoare, așa cum zice 
și norma, prin intermediul președintelui. Știe că sunt anumite lucruri care nu convin, dar vrea 
să se revină la normalitate ca să poată fi finalizată această discuție. 

Dă cuvântul domnul consilier județean Dan-Liviu Cain.  
Domnul Dan-Liviu Cain, luând cuvântul, declară că domnul vicepreședinte Dan-Mihai 

Marian are dreptate, chiar dacă o să se supere domnul Liviu Iacob, și vrea să confirme că cei 
doi deputați PNL într-adevăr au blocat activitatea. 

Domnul Liviu Iacob se adresează domnului președinte cu rugămintea de a se  discuta 
despre proiectul de hotărâre de la ultimul punct, dacă se vor da niște bani în plus la sport.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, amintește că 
fiecare poate să-și exprime opinia și că nu a interzis exprimarea opiniilor, indiferent de natura 
acestora. Precizează că, în ceea ce privește propunerea făcută de domnul Marius-Marian 
Arcăleanu, rămâne la propunerea inițială.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  sipune 
votului plenului consiliului județean amendamentul domnului Arcăleanu, precizând că s-au 
înregistrat 14 voturi “pentru” și 19 voturi “împotrivă” (Braniște Sorin, Cain Dan-Liviu, 
Căciulă Mădălin-Claudiu, Dorin Emil, Dumitru Buzatu, Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Iordache 
Viorel-Cornel, Lupu Costică, Marian Dan-Mihai, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, 
Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Șteimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Trifan Ciprian-
Ionuț, Voicu Vasile și Zară Costel).   

Amendamentul la proiectul de hotărâre nu a întrunit numarul necesar de voturi 
pentru a fi aprobat. 

Nemaifiind discuții, domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului 
Județean Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de 
hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 22 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (Rotariu 
Bogdan) și 10 “abțineri” (Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, 
Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Popa Vasile, Ștefan Gheorghe 
și Veziteu Gheorghe). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea Programului 
județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes public local 
pentru anul 2021. 

* 
*    * 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului prefect al județului Vaslui, Marcel Lăudatu. 

Domnul Marcel Lăudatu, prefectul județului Vaslui declară: ″Vă mulțumesc pentru 
invitație! Aveți o misiune foarte grea. Județul Vaslui are nevoie de investiții, are nevoie de 
oameni care să se implice în asta. Sper ca în actualul an și în anii care vor veni, în mandatul 
dumneavoastră, să fiți la fel de interesați față de ceea ce se întâmplă în județ. Am asistat la 
dezbateri aprinse. Nu am înțeles întru totul ceea ce se întâmplă aici, pentru că nu am avut 
acces la documentație, însă constat că este interes din partea tuturor consilierilor pentru 
desfășurarea unei bune activități. Încă o data, vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc 
succes!″ 

  Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, declară 
închise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui, mulțumind pentru participare. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 16 aprilie 2021. 
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	12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together” (“Pe urmele lui Ștefan cel Mare”) și a cheltuielilor legate de proiect;
	La reluarea lucrărilor, domnul UDumitru BuzatuU, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul domnului consilier județean Lupu Costică pentru a prezenta procesele-verbale cu rezultatul votului secret.


