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 R O M Â N I A            
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 16 august 2021, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

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

lucrările şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr.183/2021, cu modificările și completările ulterioare. Ședința se desfășoară prin mijloace 
electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom, cu respectarea 
prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 33 consilieri judeţeni în funcţie și 
președintele, şedinţa este legal constituită. 

Precizează că s-a transmis invitația de a participa la ședință domnului prefect 
Marcel Lăudatu și speră că acesta va intra în aplicație.  

Se declară deschise lucrările ședinței ordinare. 
Participă din partea Spitalului Județean de Urgență Vaslui domnul Neculai Sorescu, 

director financiar, precum și directorii şi şefii compartimentelor de specialitate ai consiliului 
judeţean care au elaborat proiectele de hotărâri. 
 

* 
*     * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
plenului şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui proiectul ordinii de zi, proiect care a fost adus la 
cunoştinţă publică, prin difuzare pe site-ul consiliului judeţean: 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale 
Judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe 
venit, pe anul 2021; 

2. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al 
statului în domeniul public al Județului Vaslui; 

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

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Reconstrucția 
acoperișului blocului nr. 1 al Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi”; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 134 din statul de funcții al 
personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea temporară a structurii organizatorice a 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 

8. Informare cu privire la deplasarea efectuată în perioada 21-22 iulie 2021 în 
Republica Moldova, raionul Soroca. 

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

plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Proiectul ordinii de zi este aprobat cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” 

și 2 “abțineri” (Pălăduță Louis-Iulian și Veziteu Gheorghe). 
Nu a votat domnul consilier județean Căciulă Mădălin-Claudiu. 
 

* 
*     * 



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. 

Dă cuvântul doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
Doamna Mihaela-Vica Bîicu informează că nu va putea vota la primul proiect de 

hotărâre, întrucât este posibil să se afle într-un conflict de interese. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 

doamnei Bîicu și recomandă, dacă mai sunt persoane în această situație, să anunțe. 
 

* 
*     * 

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 proiectului de 
hotărâre de la punctul 5 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorității absolute – 
18 și a proiectului de hotărâre de la punctul 3, pentru adoptarea căruia este necesar 
votul a 2/3 din numărul consilierilor județeni în funcție – 23, potrivit prevederilor art. 139 
alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează, 
totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 138 alin. (15) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, s-a pus la dispoziţia plenului Consiliului Județean Vaslui, procesul-
verbal încheiat în şedința ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui din data de 19 iulie 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 Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni, luând cuvântul, informează că la pagina 15 din procesul-

verbal apare scris “Milei-Feraru” și “Tilei Mihaela”, dar nu-și amintește să fie vreun consilier 
județean “Tilei”. Declară că este o greșeală de tipărire. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
este o greșeală de tipărire, se va verifica și se va corecta această eroare. Mulțumește 
domnului consilier județean Mitică Afteni pentru intervenție. 

Nemaifiind observații, supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară 
a consiliului judeţean din data de 19 iulie 2021, al cărui conținut a fost aprobat cu 
majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Afteni Mitică și Veziteu 
Gheorghe). 

 * 
                                                                    *    * 

I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale 
Judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe 
venit, pe anul 2021 și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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.  

Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu solicită lămuriri privind amânarea ședinței din data de 

11.08.2021. Speră că nu are legătură cu un vot nefavorabil care s-a primit în comisia de 
buget-finanțe. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu s-
a primit niciun vot nefavorabil și că avizul nu s-a primit pentru că a fost paritate. Aceasta ar 
fi fost o problemă pentru că nu se poate supune dezbaterii un proiect fără aviz. Dacă 
amânarea s-ar fi datorat unei asemenea probleme, ar fi fost un fapt obiectiv pentru că, adus 
în ședință și neavând aviz, proiectul de hotărâre nu s-ar fi putut adopta și atunci trebuia 
amânat.  

Domnul Gheorghe Veziteu declară, fără o legătură directă cu acest proiect de 
hotărâre, că dorește să ia la cunoștință de referatul de aprobare în bază căruia s-a emis 
Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.186/2021 prin care s-a stabilit 
întâlnirea consiliului județean în data de 16.08.2021, și nu pe 11.08.2021. Speră să-l obțină 
de la secretarul județului, întrucât nu a văzut o motivare și, atunci când se fac alocări, 
consiliul județean se cam grăbește. 

Totodată, precizează că, așa cum se știe, Județul Vaslui a primit, ca și celelalte 
județe din țară, suma totală de 27.137 mii lei din impozitul pe venit pe anul 2021. Dacă s-ar 
face excepție de municipiul Vaslui, care stă mai bine cu banii, s-ar constata că fiecăreia din 
cele 85 de unități administrativ-teritoriale care au mai rămas i-ar reveni o medie de cca 
330.000 mii lei. Consiliul Județean Vaslui a făcut propuneri de alocări și a observat că unele 
unități administrativ-teritoriale par a fi mai norocoase, primind sume mai mari, în timp ce 
altele nu. 

Dorește să facă cunoscut, atât consiliului județean, cât și opiniei publice, că toți 
primarii, indiferent din ce partid ar face parte, au solicitat sprijinul de a interveni în această 
ședință și de a face alocarea cât mai justă și mai echilibrată. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dorește să știe 
despre ce primar este vorba din partea Partidului Social Democrat. 

Domnul Gheorghe Veziteu informează că-l va menționa la final, acesta fiind în 
limita disperării.Declară că, în urma acestor contacte pe care le-a avut cu reprezentanții 
unităților administrativ-teritoriale, a formulat un număr de 6 amendamente. 

Cere permisiunea de a da citire celor 6 amendamente din partea grupului 
consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal. 

Domnul Gheorghe Veziteu  dă citire amendamentului nr. 1: 
 
                                          “Amendament 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale ale 
Județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe 

venit, pe anul 2021  
 
Suplimentar celor stipulate în anexa la proiectul de hotărâre înaintat de inițiator, 

propunem alocarea următoarelor sume: 
- pentru municipiul Bârlad: 2.000 mii lei, rezultând o alocare totală de 2.500 mii 

lei. 
Sursa: diferența nealocată, în sumă de 3.384 mii lei, din totalul de 27.134 mii lei primită de 
județul Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2021. 
Semnează: Grupul consilierilor județeni ai PNL - prin liderul de grup Gheorghe Veziteu.“ 

Precizează că Municipiul Bârlad s-a confruntat cu numeroase probleme în ultima 
vreme, având mai multe proiecte în derulare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îl întreabă pe 
domnul consilier județean Gheorghe Veziteu, din punct de vedere procedural, cum dorește să 
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se supună la vot aceste amendamente: rând pe rând, fiecare amendament sau după ce este 
făcut amendamentul. 

Domnul Gheorghe Veziteu dorește să se supună rând pe rând, fiecare 
amendament. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îl invită pe 
domnul consilier județean Gheorghe Veziteu să dea citire celui de al doilea amendament. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că va trece la al doilea amendament după ce se 
va supune la vot primul amendament. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îl invită pe 
domnul Gheorghe Veziteu să prezinte amendamentele, urmând să le supună votului pe toate, 
la final, existând posibilitatea să mai fie și alte amendamente. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că oamenii nu vor mai ști despre ce este 
vorba. Dă citire amendamentului nr. 2: 

 
“Amendament 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale ale 
județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe 

venit, pe anul 2021  
 

Suplimentar celor stipulate în anexa la proiectul de hotărâre înaintat de inițiator, 
propunem alocarea următoarelor sume: 

- pentru orașul Negrești: 400 mii lei, rezultând o alocare totală de 1.400 mii lei. 
Sursa: diferența nealocată, în sumă de 3.384 mii lei, din totalul de 27.134 mii lei primită de 
județul Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2021. 
 
Semnează: Grupul consilierilor județeni ai PNL - prin liderul de grup Gheorghe Veziteu.“ 

 
* 

 
Domnul Gheorghe Veziteu dă citire amendamentului nr. 3: 
 
                                           “Amendament 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale ale 
județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe 

venit, pe anul 2021  
 

Suplimentar celor stipulate în anexa la proiectul de hotărâre înaintat de inițiator, 
propunem alocarea următoarelor sume: 

1. pentru comuna Arsura: 300 mii lei; 
2. pentru comuna Grivița: 300 mii lei; 
3. pentru comuna Deleni: 384 mii lei. 

 
Sursa: diferența nealocată, în sumă de 3.384 mii lei, din totalul de 27.134 mii lei primită de 
județul Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2021. 
Semnează: Grupul consilierilor județeni ai PNL - prin liderul de grup Gheorghe Veziteu.“ 
 

* 
Domnul Gheorghe Veziteu dă citire amendamentului nr. 4: 
 
                                           “Amendament 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale ale 
județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe 

venit, pe anul 2021  
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Solicităm modificarea celor stipulate în anexa la proiectul de hotărâre înaintat de 
inițiator, propunând alocarea următoarelor sume: 

1. pentru comuna Oltenești: 300 mii lei; 
2. pentru comuna Cretești: 300 mii lei; 
3. pentru comuna Băcani: 300 mii lei; 
4. pentru comuna Codaești: 300 mii lei; 
5. pentru comuna Costești: 300 mii lei. 

 
Menționăm că, în anul 2020, cu excepția comunei Bacani, care a primit 100 mii lei, 

niciuneia dintre aceste comune nu i s-a repartizat vreo sumă din fondul aflat la dispoziția 
Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit. 

 
Surse:  

1) diminuarea sumei de 1.000 mii lei propusă pentru comuna Ștefan cel Mare cu 
suma de 750 mii lei, care a mai primit și în anii 2019 și 2020 suma totală de 1.280 mii lei din 
fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit; 

2) diminuarea sumei de 350 mii lei propusă pentru comuna Hoceni cu suma de 200 
mii lei, care a mai primit și în anii 2018, 2019 și 2020 suma totală de 2.300 mii lei din fondul 
aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit; 

3) diminuarea sumei de 350 mii lei propusă pentru comuna Pădureni cu suma de 
200 mii lei, care a mai primit și în anii 2018, 2019 și 2020 suma totală de 2.200 mii lei din 
fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit; 

4) diminuarea sumei de 1.000 mii lei propusă pentru comuna Zorleni cu suma de 
350 mii lei, care a mai primit și în anul 2020 suma totală de 900 mii lei din fondul aflat la 
dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit. 
 
Semnează: Grupul consilierilor județeni ai PNL - prin liderul de grup Gheorghe Veziteu.“ 

Informează că are la dispoziție toate materialele prin care aceste unități 
administrativ-teritoriale au solicitat sprijin Consiliului Județean Vaslui, ca urmare a solicitării 
consiliului județean, conform legii, de a depune necesarul de fonduri în fiecare an, plus 
adresele care au fost înaintate consiliului județean în timpul anului. 

 
* 

Domnul Gheorghe Veziteu dă citire amendamentului nr. 5: 
 
                                           “Amendament 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale ale 
județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe 

venit, pe anul 2021  
 

           Solicităm modificarea celor stipulate în anexa la proiectul de hotărâre înaintat de 
inițiator, propunând alocarea următoarelor sume pentru: 

1. comuna Pogana: 300 mii lei; 
2. comuna Bogdana: 300 mii lei; 
3. comuna Tăcuta: 300 mii lei; 
4. comuna Văleni: 300 mii lei; 
5. comuna Dimitrie Cantemir: 300 mii lei; 
6. comuna Muntenii de Jos: 300 mii lei; 
7. comuna Boțești: suplimentarea cu 100 mii lei, rezultând o alocare totală de 300 

mii lei; 
8. comuna Drânceni: suplimentarea cu 100 mii lei, rezultând o alocare totală de 

300 mii lei. 
 

Menționăm că, în anul 2020, comunelor Pogana, Tăcuta, Dimitrie Cantemir și 
Boțești nu li s-a alocat nicio sumă din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui 
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din impozitul pe venit, iar comunele Bogdana, Văleni, Drânceni și Muntenii de Jos au primit 
în anul 2020, în total, suma de 900 mii lei. 

 
Surse:  

1) diminuarea sumei de 1.000 mii lei propusă pentru comuna Coroiești cu suma de 
700 mii lei, această comună fiind deja beneficiara unei alocări de 731 mii lei din fondul aflat 
la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2021 (Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 39 din 29.03.2021); 

2) diminuarea sumei de 1.000 mii lei propusă pentru comuna Cozmești cu suma de 
700 mii lei, această comună fiind deja beneficiara unei alocări de 200 mii lei din fondul aflat 
la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2021 (Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 39 din 29.03.2021); 

3) diminuarea sumei de 500 mii lei propusă pentru comuna Dodești cu suma de 300 
mii lei, această comună fiind deja beneficiara unei alocări de 234 mii lei din fondul aflat la 
dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2021 (Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 39 din 29.03.2021); 

4) diminuarea sumei de 1.000 mii lei propusă pentru orașul Murgeni cu suma de 
300 mii lei. 
Semnează: Grupul consilierilor județeni ai PNL - prin liderul de grup Gheorghe Veziteu.“ 

 
* 

Domnul Gheorghe Veziteu dă citire amendamentului nr. 6: 
 
                                           “Amendament 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale ale 
județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe 

venit, pe anul 2021  
 
           Solicităm modificarea celor stipulate în anexa la proiectul de hotărâre înaintat de 
inițiator, propunând alocarea următoarelor sume pentru: 

1. comuna Oșești: 200 mii lei; 
2. comuna Delești: 200 mii lei; 
3. comuna Banca: 300 mii lei. 

 
Menționăm că, în anul 2020, cu excepția comunei Delești, care a primit 100 mii 

lei, celorlalte comune nu li s-a repartizat vreo sumă din fondul aflat la dispoziția Consiliului 
Județean Vaslui din impozitul pe venit. 

 
Surse:  

- diminuarea sumei de 3.500 mii lei propusă pentru municipiul Huși cu suma de 
700 mii lei, acest municipiu fiind beneficiarul unei alocări de 1.000 mii lei din fondul aflat la 
dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019 (Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 103/2019) și a încă unei sume de 900 mii lei din fondul aflat 
la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019 (Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 148 din 04.09.2019). De asemenea, municipiul Huși a primit și 
o sumă de 500 mii lei din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul 
pe venit, pe anul 2020 (Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 58 din 20.03.2020). 
Semnează: Grupul consilierilor judeteni ai PNL - prin liderul de grup Gheorghe Veziteu.“ 

Adresează consilierilor județeni rugămintea, indiferent că sunt din Bârlad sau 
Negrești, de a-i sprijini în susținerea acestor amendamente. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
domnului consilier județean Gheorghe Veziteu pentru intervenție, fiind de părere că era mai 
potrivit să fi propus un întreg proiect de hotărâre. Precizează că aceste amendamente vor fi 
supuse la vot rând pe rând.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Bogdan-Vasile Popa. 
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Domul Bogdan-Vasile Popa informează că nu va vota la proiectul de hotărâre 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a fondului aflat la 
dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2021, întrucât se află 
într-un posibil conflict de interese. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
domnului consilier județean Bogdan-Vasile Popa pentru informare. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 
 

* 
Din cauza unor dificultăți tehnice de conectare, preia cuvântul doamna consilier 

județean Iuliana Teslariu. 
* 

Doamna Iuliana Teslariu precizează că grupul de consilieri județeni ai USR PLUS 
dorește să depună 3 amendamente la acest proiect de hotărâre.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Dan-Liviu Cain urmând ca, după intervenția acestuia, să ia 
cuvântul doamna consilier județean Iuliana Teslariu. 

Domnul Dan-Liviu Cain propune retragerea proiectului de hotărâre de pe ordinea 
de zi, datorită faptului că este un proiect de hotărâre foarte important prin care se alocă la 
anumite unități administrativ-teritoriale niște sume care sunt și așa foarte puține la consiliul 
județean. Solicită ca la următoarea ședință a consiliului județean să adreseze o invitație 
primarilor cărora urmează să li se facă aceste alocări. 

Totodată, solicită retragerea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi, să nu fie 
votat și să fie lăsat pentru data viitoare, cu rugămintea de a invita primarii cărora urmează să 
li se facă aceste alocări.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
domnului consilier județean Dan-Liviu Cain pentru intervenție. 

Dă cuvântul doamnei consilier județean Iuliana Teslariu. 
Doamna Iuliana Teslariu declară că grupul de consilieri județeni ai USR PLUS este 

de acord cu propunerea domnului Dan Liviu-Cain. Dacă se va ține cont de aceasta, ar putea să 
nu mai citească amendamentele.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
doamnei consilier județean rugămintea de a da citire amendamentelor, întrucât retragerea 
proiectului de hotărâre nu o poate face decât inițiatorul și acesta încă nu a decis nimic în 
acest sens. 

Doamna Iuliana Teslariu cere permisiunea de a prezenta cele 3 amendamente din 
partea USR PLUS, cu rugămintea ca acestea să fie votate pe rând, pentru a fi mai bine 
înțelese. Dă citire amendamentului nr. 1: 

  
“Amendament 

 la proiectul de hotărâre nr. 117/10.08.2021 privind repartizarea pe unitățile 
administrativ - teritoriale ale județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului 

Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2021  
 
Acest amendament face referire la Primăria municipiului Bârlad care a solicitat 

sprijin financiar.  
Grupul de consilieri județeni ai USR PLUS propune completarea anexei la proiectul 

de hotărâre cu suplimentarea sumei propuse a fi alocată Primăriei municipiului Bârlad cu 
sumele:  

- 1.000 mii lei – sumă necesară pentru finalizarea obiectivului „Construire 
creșă cu 3 grupe în municipiul Bârlad”, menționând că, la acest moment, există o singură 
creșă la nivelul Municipiului Bârlad care nu asigură locuri suficiente pentru a satisface toate 
cererile; 

- 3.000 mii lei  - cheltuieli neeligibile aferente obiectivului de investiții 
“Creșterea egicienței energetice la Secția de pediatrie a Spitalului Municipal <Elena 
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Beldiman> Bârlad, menționând că acest proiect va putea îmbunătăți posibilitățile de 
spitalizare și tratament pentru copiii din municipiul Bârlad, dar și comunele aferente, 
arondate acestei localități. ”  

Întreabă dacă să dea citire următorului amendament sau se va supune la vot primul 
amendament. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
amendamentele se vor supune la vot pe rând. 

 
* 

Doamna Iuliana Teslariu dă citire amendamentului nr.2: 
 
                                          “Amendament  

la proiectul de hotărâre nr. 117/10.08.2021 privind repartizarea pe unitățile 
administrativ - teritoriale ale județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului 

Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2021  
 
Acest amendament face referire la Primăria comunei Grivița care a solicitat sprijin 

financiar de la consiliul județean.  
Solicită suplimentarea cu 50% din necesarul de finanțare în valoare totală de 

6.127.601 lei din partea Consiliului Județean Vaslui pentru implementarea, finalizarea 
proiectului “Extindere rețea de canalizare 12,5 km în comuna Grivița”. 

O altă necesitate ar fi finanțarea unor lucrări curente și cheltuieli neprevăzute 
suportate din bugetul local ocazionate de precipitațiile abundente din luna august în comuna 
Grivița. 

Grupul de consilieri județeni aparținând Alianței USR PLUS propune completarea 
anexei la proiectul de hotărâre nr.117/10.08.2021, cu includerea a 50% din suma necesară 
conform adresei trimise la consiliul județean. 

Menționăm că finalizarea lucrărilor la proiectul “Extindere rețea de canalizare 
12,5 km în comuna Grivița” conduce la îmbunătățirea condițiilor de viață și a condițiilor de 
mediu în unitatea administrative-teritorială menționată și faptul că UAT Grivița a comunicat 
în adresa nr. 3507/09.08.2021 intenția de a contracta și un credit al cărui cost va fi suportat 
din bugetul local, astfel încât să fie asigurate sumele necesare pentru ca proiectul să fie 
finalizat la timp, fără a afecta restul de proiecte aflate în derulare sau asfaltare.“ 

* 
Doamna Iuliana Teslariu dă citire amendamentului nr.3: 
 
                                            “Amendament  

la proiectul de hotărâre nr. 117/10.08.2021 privind repartizarea pe unitățile 
administrativ - teritoriale ale județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului 

Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2021  
 

Având în vedere proiectele în derulare și nevoile de finanțare/cofinanțare 
existente în cadrul unității administrativ-teritoriale Comuna Banca, se dorește întocmirea 
unui studiu de fezabilitate privind implementarea proiectului de alimentare cu gaz metan în 
valoare de 150.000 lei, modernizare drumuri de interes local aflate pe teritoriul comunei 
Banca, proiect în valoare de 9.800.000 lei. 

Grupul de consilieri județeni aparținând Alianței electorale USR PLUS propune 
completarea anexei la proiectul de hotărâre nr.117/10.08.2021 cu includerea a 50% din 
sumele aferente fiecărui proiect enunțat mai sus, menționând că cele 2 proiecte vor conduce 
la îmbunătățirea condițiilor de viață și a condițiilor de mediu în această unitate 
administrativ-teritorială – Comuna Banca.“ 

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

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
faptul că propunerea domnului Dan-Liviu Cain este o propunere individuală. Grupul 
consilierilor județeni ai ALDE – PRO ROMÂNIA nu este de acord cu propunerea domnului 
consilier județean Dan-Liviu Cain. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
pentru intervenție, adresând domnului Dan-Liviu Cain rugămintea de a renunța la această 
solicitare întrucât este sfârșitul lunii august, când deja este foarte târziu și asupra unităților 
administrativ-teritoriale există o presiune, pe de o parte a furnizorilor care au așteptat 
suficient de mult pentru a-și rezolva niște probleme, iar pe de altă parte există nevoi de 
cofinanțare.  

De asemenea, sunt niște probleme care sunt moștenite, de exemplu la comuna 
Cozmești, unde există executări silite, sume foarte importante care nu sunt datorate actualei 
administrații. Tot ceea ce s-a propus în legătură cu Cozmești-ul este legat de acel proiect de 
reabilitare al școlii care a făcut obiectul multor emisiuni televizate. Este consecința unor 
guvernări care nu au fost foarte atente cu ceea ce au promovat și a trebuit să se repare în 
timp cu foarte mare greutate și, de asemenea, să supună la un asemenea tratament elevii din 
comuna Cozmești. În acest moment, consecințele acestor procese îndelungate s-au cumulat și 
trebuie să se facă ceva în acest sens. 

Sunt foarte multe motive pentru ca această repartizare să fie făcută și adresează 
domnului Dan-Liviu Cain rugămintea, chiar dacă are niște observații întemeiate, să accepte să 
fie continuată această repartizare. 

Dă cuvântul domnului consilier județan Dan-Liviu Cain. 
Domnul Dan-Liviu Cain precizează, așa cum a afirmat și domnul vicepreședinte 

Dan-Mihai Marian, că este o solicitare individuală, formulată ca și consilier județean. Nu este 
o solicitare a grupului de consilieri ALDE. Solicită, în primul rând, să se aibă în vedere 
oportunitatea de a invita primarii care au nevoie de sume de bani. Consilierii județeni știu că 
o parte dintre primari nu și-au cheltuit de la începutul anului resursele așa cum a trebuit, 
precizând că unii dintre ei au stat fiind convinși că vor primi sprijin de la consiliul județean. 
Cu ajutorul colegilor din consiliul județean trebuie să se dea o mână de ajutor și să-i salveze, 
dar trebuie să-i vadă la ochi și să le vadă zâmbetul în momentul în care li se va spune cum au 
cheltuit banul public. 

Adresează rugămintea de a se ține cont de solicitarea sa. Așa cum a precizat 
domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, numai inițiatorul poate 
retrage proiectul de hotărâre, nimeni altcineva.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
domnului Dan-Liviu Cain pentru că a acceptat argumentele domniei sale, precizând că va ține 
cont, chiar dacă într-o formulă puțin diferită de ceea ce a spus dumnealui și îi va invita pe 
câțiva dintre beneficiarii acestor repartizări să vină să discute la comisia juridică aceste 
aspecte. Va participa și domnia sa, pentru că asemenea discuții se impun; dacă sunt 
solicitate, trebuie să li se dea curs.   

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob, luând cuvântul, adresează rugămintea, ținând cont de proasta 

transmisie care se realizează prin aplicația ZOOM, să se revină la ședințele față în față, având 
în vedere faptul că, probabil, toți sunt vaccinați.  

Declară că nu l-a auzit foarte bine pe domnul Cain. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează că 

domnia sa aude foarte bine. 
Domnul Liviu Iacob precizează că s-a întins cam mult cu solicitarea domnului Cain 

legată de retragerea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi și că, dacă domnul 
președinte ar vrea să-l retragă, acesta nu mai poate fi retras. Proiectul de hotărâre poate fi 
retras doar înainte de a se vota ordinea de zi. Din momentul în care s-a votat ordinea de zi, 
nu se mai poate retrage niciun proiect de hotărâre.  



Totodată, observă că, inițial, s-a mers pe 15.850 mii lei, modificând apoi proiectul 
de hotărâre și alocând suma de 18.350 mii lei. A constatat că lipseau două primării care sunt 
abonate la fiecare alocare de sume, referindu-se la Hoceni și Pădureni, care chiar nu au așa 
mare nevoie cum au și celelalte primării, dar, fiind favoritele domnului președinte, alături de 
comuna Ștefan ce Mare, acestea trei sunt campioanele la încasat banul public de la consiliul 
județean. Și-a dat seama că a făcut această modificare și această amânare a ședinței, tocmai 
pentru a premia primarul de la Hoceni și primarul de la Pădureni. 

Solicitările făcute de colegii săi, atât de către domnul Gheorghe Veziteu, cât și de 
către doamna Iuliana Teslariu, sunt întemeiate. Toate primăriile au nevoie de bani. Orașul 
Negrești, prima dată a fost trecut cu 1.400.000 lei, iar acum a fost tăiat și trecut cu 
1.000.000 lei. Bârladul întotdeauna nu a fost avut în vedere, nefiind primar PSD; i s-au 
aruncat 500 mii lei. Având în vedere cât de mare este orașul și nevoile pe care le are, 
consideră că sunt îndreptățite propunerile de alocare de sume de bani din diferența rămasă 
după ce se alocă cei 18.350 mii lei. 

O nevoie mare de bani o are și comuna Arsura. La ultima ședință s-a promis că se 
va avea în vedere dacă nu va primi bani pe calamități. Nu a primit bani pe calamități și 
adresează rugămintea de a se avea în vedere și de a vota alături de aceștia. Totodată, 
comuna Grivița nu prea a fost avută în vedere și este nevoie și acolo de un sprijin financiar, 
ca și de restul comunelor propuse de domnul Veziteu și de doamna Teslariu. 

Adresează rugămintea de a fi mai rezonabili, de a încerca ca această împărțire să 
se facă și către cei care într-adevăr au nevoie de bani, nu numai către reginele comunelor 
PSD  - Hoceni, Pădureni și Ștefan cel Mare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că a 
reținut observațiile domnului consilier județean Liviu Iacob pe care, probabil, că le va 
amenda pe măsura derulării ședinței consiliului județean.  

Precizează că există abonați ai repartizării fondurilor de echilibrare. Această 
situație va exista în permanență, pe întreaga durată a mandatului domniei sale, întrucât 
există abonați la bugete subfinanțate din partea guvernului și există și abonați la repartizări 
preferențiale. Nu pot să fie egale două comune, cum ar fi: comuna Găgești care are nevoie ca 
să-și închidă bugetul de 1.645 mii lei și comuna Banca care are 2.800 mii lei, aproape 3.000 
mii lei, disponibil după închiderea bugetului. Cui să se dea bani?! Aceluia care are nevoie să-și 
închidă doar bugetul, să aibă asistența socială și salariile de 1 mil. lei și ceva sau aceluia care 
are 3 mil. lei care îi rămân pentru a investi și a realiza diferite obiective etc?  Întreabă: “Noi 
suntem problema sau formula guvernamentală care nu ține cont de aceste chestiuni?” 

Declară că, probabil, mulți nu știu care este destinația acestei sume pentru 
echilibrare, tocmai pentru a corecta aceste deficite bugetare, precizând: “Atâta timp cât ele 
vor exista și vor izvorî din formula guvernamentală, atâta timp vom face și noi aceste 
corecții. Că dumneavoastră vreți să vă încordați mușchii, e foarte bine, eu accept și treaba 
aceasta!” 

Domnul Liviu Iacob întreabă ce corectează la comunele Hoceni și Pădureni. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că a 

explicat de mai multe ori acest lucru. A sprijinit comuna Pădureni și acum sunt ultimele 
consecințe ale acestor alocări, pentru că primarul a avut inițiativa și, dacă ar fi existat alt 
primar, indiferent ce coloratură politică ar fi avut, l-ar fi sprijinit și îl va sprijini în a face o 
tabără pentru copiii acestui județ. 

Domnul Liviu Iacob declară că s-a avut în vedere un buget și adresează rugămintea 
de a se da și la comunele care nu au. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că a 
dat un exemplu, pentru că s-au făcut niște propuneri de amendamente și întreabă: „Dăm la 
cei care au?” 

Domnul Liviu Iacob declară că tocmai la aceste comune se dau bani în permanență, 
Hoceni, Pădureni și Ștefan cel Mare - cei care au. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că a 
explicat pentru fiecare caz în parte, și nu numai la aceștia, la toți cei care solicită, care au 
asemenea probleme. A sprijinit toate comunele. 



Domnul Liviu Iacob întreabă care sunt problemele de la Hoceni, fiind una dintre 
cele mai bogate primării. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că s-
au solicitat fonduri pentru introducerea gazului metan. Este o problemă foarte gravă. Câte 
puțin, treptat, așa cum ele s-au înscris în acest circuit al extinderii rețelelor, consiliul 
județean a făcut acest lucru și se va face pe durata întregului său mandat.    

Referindu-se la cât este de bogat Hoceniul, declară că acesta nu este deloc bogat. 
A rămas cu anumite datorii, ca urmare a construirii obiectivului primăria unității 
administrativ-teritoriale, care urmează să fie lichidate și, evident, după aceea nu se va mai 
afla în rândul acelora care solicită repartizări, pentru că își vor fi finalizat acest obiectiv. Și 
nu numai comuna Hoceni, ci și alte unități administrativ-teritoriale care au proiecte. 

Declară că domnul consilier județean Liviu Iacob nu ține cont de anumite lucruri, 
întrebând: “Vedeți dumneavoastră că, de exemplu, orașului Vaslui, unde este primar PSD, s-
au alocat vreodată bani, în ultimii ani?!” 

Domnul Liviu Iacob este de părere că nu are nevoie.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că s-

au mai alocat Bârladului bani la solicitări de sprijin, dar Bârladul are 47- 48 mil. lei disponibili 
după închiderea bugetului și poate are și alte surse atrase. Acestea sunt bugete excedentare 
evidente. 

Dacă mai sunt unități administrativ-teritoriale care poate nu au fost prinse în 
această repartizare, asigură că se va ține cont de acest lucru și se vor identifica inclusiv surse 
din bugetul consiliului județean. După cum se știe, din când în când, se intervine și se 
reconstituie fondul respectiv. Se va acorda sprijin, așa cum s-a discutat. Acest lucru trebuie 
să se facă într-un mod ordonat și să fie avuți în vedere cei care au strictă nevoie.  

Domnul Liviu Iacob declară că Primăriile Hoceni, Pădureni și Ștefan cel Mare sunt 
cele care iau primele bani. 

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

Domnul Dan-Mihai Marian precizează, în special pentru consilierii județeni, dar și 
pentru întreaga opinie publică a Județului Vaslui faptul că, la nivelul conducerii consiliului 
județean, a fost o muncă destul de intensă pentru a putea, cu aceste resurse limitate, să fie 
sprijinite cu prioritate unitățile administrativ-teritoriale care au neapărat nevoie de 
finanțare. 

Conducerea Consiliului Județean Vaslui a avut dialog cu absolut toți primarii care 
au depus solicitări și cereri de sprijin. Precizează că a discutat, inclusiv cu primarul 
municipiului Bârlad, despre nevoile bârlădenilor, despre proiectele pe care le are în derulare 
și s-a ajuns de comun acord la concluzia că, pentru alocarea de astăzi, este suficientă această 
sumă de 500 mii lei pentru Bârlad.  

Domnul Liviu Iacob declară că acestea sunt minciuni. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 

va oferi cuvântul tuturor consilierilor județeni, dar adresează rugămintea de a se discuta în 
mod civilizat. Poate cineva are un punct de vedere, altcineva are alt punct de vedere, de 
aceea recomandă a se solicita luarea de cuvânt. Roagă domnii consilieri județeni să permită 
celor care au luat cuvântul să intervină atâta timp cât doresc. 

Domnul Dan-Mihai Marian mulțumește domnului președinte Dumitru Buzatu, 
sperând că domnii consilieri județeni vor înțelege. 

Revine la ceea ce declara anterior, cu precizarea că a avut discuții în detaliu și cu 
primarul orașului Negrești despre problemele multiple pe care le are de rezolvat, ajungând de 
comun acord la concluzia că suma de 1.000 mii lei este suficientă pentru acest moment. 

De asemenea, dorește să scoată în evidență și sprijinul consistent pe care 
conducerea Consiliului Județean Vaslui l-a propus municipiului Huși prin acest proiect de 
hotărâre. Este vorba de suma de 3.500 mii lei, absolut necesară municipiului Huși și, în mod 
deosebit, bunei funcționări a Spitalului Municipiului Huși. 

Declară că sunt foarte multe solicitările care au venit din teritoriu, sunt în 
continuare localități pe care consiliul județean le are în vedere și care vor primi la 



următoarea alocare sprijin financiar. Asta nu înseamnă că cineva a fost uitat. S-a stat de 
vorbă cu absolut toți primarii care au solicitat sprijin financiar consiliului județean.  

Întorcându-se la problema de fond, administrația județeană, precizează că este 
vorba despre sursa de finanțare care este Guvernul României. Atâta timp cât Guvernul 
subfinanțează Consiliul Județean Vaslui, și atâta timp cât Guvernul României subfinanțează 
autoritățile publice locale, primăriile, este greu să se asigure sprijinul necesar pe care aceștia 
îl solicită. 

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
referindu-se la proiectele de amendament ale Partidului Național Liberal, declară că muza lor 
este hotârârea de guvern a domnului Câțu: 1000 mii lei, 3000 mii lei, 5000 mii lei, și restul 
consiliul județean, însă cere permisiunea de a depune un amendament pentru restul sumei 
care nu a fost alocată pentru un număr de 13 primării. 

Dă citire amendamentului: 
 
                                           “Amendament 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale ale 
județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe 

venit, pe anul 2021  
 
Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
Având în vedere solicitările unităților administrative-teritoriale prin care ni se 

pun în vedere dificultățile financiare cu care se confruntă în această perioadă, supun 
atenției dumneavoastră prezentul amendament prin care propun alocarea sumei de 3.884 mii 
lei către un număr de 13 primării, și anume: 

- Comuna Dănești: 184 mii lei; 
- Comuna Fruntișeni: 500 mii lei; 
- Comuna Gherghești: 300 mii lei; 
- Comuna Iana:  300 mii lei;      
- Comuna Laza:  300 mii lei; 
- Comuna Pogonești: 300 mii lei; 
- Comuna Poienești: 300 mii lei; 
- Comuna Pușcași: 300 mii lei; 
- Comuna Rebricea: 300 mii lei; 
- Comuna Roșiești: 300 mii lei; 
- Comuna Tutova: 400 mii lei; 
- Comuna Viișoara: 300 mii lei; 
- Comuna Vutcani: 300 mii lei. 

 
În același timp, pentru a ne încadra în suma pe care consiliul județean o mai are la 

dispoziție (3.884 mii lei), propun ca suma pe care o vom repartiza către UAT Municipiul Huși 
să fie diminuată cu 500 mii lei, aceasta din urmă primind astfel suma de 3.000 mii lei. 

Precizez faptul că U.A.T.-urile enumerate mai sus întâmpină probleme majore în a-
și asigura cofinanțările la proiectele de dezvoltare locală, cât și cheltuielile de funcționare 
(salarii, bunuri și servicii, asistență socială) până la finele actualului exercițiu bugetar. 

Astfel, anexa la proiectul de hotărâre se înlocuiște cu anexa pe care o atașez la 
prezentul amendament și precizez că suma totală pe care o vom repartiza prin intermediul 
acestui proiect (inclusiv amendament), va fi de 21.734 mii lei.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan, luând notă de amendamentul propus. 
               Dă cuvântul domnului vicepreședinte Dan-Mihai Marian. 

Domnul Dan-Mihai Marian întreabă, întrucât nu s-a auzit foarte clar, dacă domnul 
vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan a propus diminuarea sumei pentru municipiul Huși. 

http://www.cjvs.eu/downloads/prhot/2019/iun_20/PrHot20iun19_repartizare_UAT.pdf
http://www.cjvs.eu/downloads/prhot/2019/iun_20/PrHot20iun19_repartizare_UAT.pdf
http://www.cjvs.eu/downloads/prhot/2019/iun_20/PrHot20iun19_repartizare_UAT.pdf


Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, confirmă că s-a 
propus această diminuare. 

Dă cuvântul doamnei consilier județean Carmen Bularda. 
Doamna Carmen Bularda, referindu-se la amendamentele propuse de grupul de 

consilieri județeni ai Partidului Național Liberal și la ceea ce a precizat domnul 
vicepreședinte Dan-Mihai Marian, declară că este surprinsă să se spună că această sumă, care 
reprezintă doar 5% după cum spune dumnealui, a fost aprobată de domnul primar, îndoindu-
se de acest lucru. 

Menționează că domnul primar a discutat cu consilierii județeni de la Bârlad și 
suma este, după cum se știe din adresa înaintată, mult mai mare. Ceea ce se oferă pentru 
necesitățile Bârladului este doar 5%. Având în vedere că suma se referă, în special, pentru 
învățământ, creșă, sănătate, secția de pediatrie din spital, așa cum a spus și colega de la 
USR-PLUS, se îndoiește că doar 5% a fost suficient, din moment ce acestora li s-au comunicat 
alte sume și alte valori.   

Consideră că, atât spitalul, cât și școlile, o parte din licee, au copii din comunele 
arondate. Spitalul, de asemenea, are adresabilitate și în împrejurimile Bârladului și i se pare 
normal să se acorde o sumă mai mare, mai ales că acele cereri se referă și la studiul de 
fezabilitate pentru un nou spital, atât de necesar la Bârlad. Se știe foarte bine că trece 
mereu foarte greu toate avizările, având în vedere secțiile în care nu se mai poate continua 
activitatea.  

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

Domnul Vasile Voicu, luând cuvântul, precizează, legat de alocarea pentru orașul 
Negrești, ca să audă și consilierii județeni, că dorește o reconfirmare a promisiunii, ca urmare 
a discuției purtate în săptămâna anterioară. 

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu a făcut nicio promisiune. 

 Domnul Vasile Voicu declară că domnul președinte a spus că va ajuta Negreștiul în 
condițiile în care va vedea că se lucrează la piață. Banii care vin acum la Negrești se duc pe 
două cofinanțări: pentru canalizare-apă și pentru iluminat public. Informează că va vota 
proiectul de hotărâre în forma în care a fost gândit, dar adresează rugămintea de a se avea în 
vedere la o următoare rectificare de buget să se suplimenteze sume și pentru Negrești. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Bogdan Rotariu. 

Domnul Bogdan Rotariu, referindu-se la Negrești, îl susține pe domnul consilier 
județean Vasile Voicu. Precizează că banii se vor duce pentru cofinanțarea celor două 
proiecte de apă-canalizare și iluminat public, dar Negreștiul mai are în derulare și alte 
proiecte, printre care și modernizarea grădiniței ”Prichindelul” la care cofinanțarea este de 
4.300 mld. lei și reabilitarea drumurilor Parpanița, Căzănești și Valea Mare, unde se are o 
cofinanțare de 3 mld. lei și ceva, bani de care Negreștiul nu dispune. Aceste două proiecte 
amintite sunt proiecte vitale pentru orașul Negrești, pentru copiii și pentru oamenii din zona 
Negreștiului și, din acest motiv, cererea consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal 
este viabilă.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu a 
știut că domnul Vasile Voicu s-a înregimentat în rândul consilierilor județeni Partidului 
Național Liberal, dar știe că nevoile orașului sunt mult mai mari decât repartizarea făcută și 
bugetul orașului este foarte slab, lucru care a determinat ca an de an să-i fie repartizate 
sume suplimentare. De atâta vreme s-a angajat în sprijinirea orașului Negrești, atâta cât s-a 
putut da, sprijin care a contribuit la rezolvarea unor probleme.  

Asigură că inclusiv problemele care s-au sesizat sunt în atenția consiliului județean. 
Deși foarte multă lume face referire la culoarea politică, domnia sa face referire la altceva 
când vorbește de orașul Negrești, la nevoia de modernizare a orașului care va transforma 
localitatea într-un veritabil oraș și la nenumăratele procese de reabilitare care au avut loc 
acolo. Trebuie cofinanțat proiectul de apă-canal, acolo s-a făcut stația de epurare, se face 



canalizarea și consiliul județean a răspuns întotdeauna favorabil. Asigură că, și de data 
aceasta, în măsura posibilităților consiliului județean, se va răspunde și acestor nevoi. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează că nu a mai venit să citească documentația 

care a fost depusă de către fiecare primărie la consiliul județean, pentru că aceasta există la 
consiliul județean. Domnia sa a făcut referire doar la modul general, dar nu poate fi de acord 
cu punctul de vedere al domnului vicepreședinte Dan-Mihai Marian care spune că s-a înțeles 
cu domnul primar, că lucrurile stau așa cam cum se prefigurează a fi în proiectul de hotărâre.  

Se vede nevoit să facă referire la ultimul document pe care Consiliul Județean 
Vaslui l-a primit în mod oficial de la Primăria Municipiului Bârlad, și anume adresa nr. 
33.302/09.08.2021, prin care se stipulează nevoile reale ale Bârladului. Nu se poate vorbi 
așa, în mod teoretic, de faptul că “ne-am înțeles noi cu primarul, pomenind de așa-zisele 
spuse ale primarului, fără ca acesta să se pronunțe, fără să fie de față.”  

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că s-a 
greșit adresa. Era vorba de o adresă care trebuia adresată guvernului. A greșit și a trimis-o 
către consiliul județean. Primarul municipiului Bârlad știe cum stă bugetul orașului Bârlad și 
care sunt sursele care pot să contribuie la creșterea acestui buget. Oricum orașul are un 
buget excedentar.  

Adresează domnului consilier județean rugămintea de a nu mai induce oamenii în 
eroare. 

Domnul Gheorghe Veziteu menționează că nu dorește să inducă oamenii în eroare, 
fiind vorba de un document oficial. La fel și de la Negrești. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, în 
loc să trimită adresa la Guvernul României, a trimis-o la consiliul județean. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că nu la guvern trebuie trimisă, ci la consiliul 
județean.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, înțelege că 
aceluia care îi lipsesc 700 mil. lei din buget, ca să-l închidă, nu trebuie să i se dea nimic, și 
trebuie să i se dea aceluia care  are 50 mil lei în excedent. 

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă dacă domnul președinte vorbește de comunele 
Pădureni și Hoceni. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, reamintește că 
bugetele Bârladului și ale Vasluiului sunt excedentare. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că nu numai bugetele acestora sunt 
excedentare, ci sunt mai mulți abonați. Domnul vicepreședinte a declarat că ar fi spus 
primarul de Negrești, precizând: “Noi vorbim de documente oficiale, domnule președinte, pe 
solicitările pe care vi le-au adresat potrivit legii, că prin lege sunt obligați! Dumneavoastră 
să-i solicitați necesarul, el să vă răspundă și v-a răspuns de atâtea ori, nimic altceva! Legea 
prevede că alocările din impozitul pe venit primesc aceste destinații. Deci oamenii se 
încadrează foarte bine. Degeaba ne arătați altă poartă! Altă poartă va veni la rectificarea 
care o să fie peste câteva zile. Noi vorbim în numele oamenilor din teritoriu, nu vorbim ca să 
ne aflăm în treabă!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Domnule Veziteu, încercați să acoperiți dezastrul acestei guvernări cu tot felul de solicitări 
din puținii bani care sunt aici. Nu vreți să țineți cont că majoritatea comunelor au la 
dispoziție sume foarte mici. Guvernul nu face nimic să corecteze acest lucru și noi, din 
puținul pe care îl avem încercăm să acoperim datorii, încercăm să echilibrăm, să sprijinim, și 
mai luăm și din bugetul consiliului județean. Îi sprijinim pe cei din unitățile administrativ-
teritoriale fără să facem vreo referire la culorile politice. Dumneavoastră vreți ca o anumită 
culoare să facă această repartizare. Nu se poate!” 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că a vorbit în numele comunelor de care 
vorbește și domnul președinte al consiliului județean, precizând: “Nu primesc, de ce nu le 
dați și la alte noastre? V-am citat din 2018, 2019, 2020.”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
domnului consilier județean Gheorghe Veziteu rugămintea de a nu obstrucționa ședința. 



Domnul Liviu Iacob declară că discuția nu este despre fondurile pe care le alocă 
guvernul, ci despre fondurile alocate de consiliul județean. Se discută despre cele 3 comune 
favorizate de consiliul județean, Hoceni, Pădureni și Ștefan cel Mare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
înțelege obsesia domnului consilier județean, dar ședința poate continua. 

Domnul Liviu Iacob precizează: “Discutam despre obsesia dumneavoastră de a 
finanța permanent aceste trei comune.”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că nu 
este o finanțare permanentă, ci doar temporară, până închid acest deficit. Argumentele sunt 
publice.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 
               Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, observă 
că s-au făcut anumite comentarii legate de cofinanțări la orașul Negrești. Precizează că 
acestea vor fi finanțate când ajung la maturitate pentru că, la această oră, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 1 refăcut și pus în licitație nu a primit ordin de începere a 
lucrărilor, drept pentru care, mai întâi, unitatea administrativ-teritorială va atrage sumele de 
la Programul Național de Dezvoltare Locală, iar la final va primi și finanțarea de care are 
nevoie.  

Informează că, până la acest moment, orașul Negrești a primit o parte din sume 
pentru cofinanțări, pentru că ele au ajuns la maturitate. Speră că o să înțeleagă colegul 
dumnealui, de la municipiul Huși, intervenția negativă pe care a trebuit s-o aibă prin 
amendament, pentru că sunt câteva probleme la unele unități administrativ-teritoriale, din 
cele 13, care trebuie rezolvate, urmând ca, ulterior, prin rectificări să poată merge înainte cu 
cele necesare bunei funcționări a bugetelor unităților administrativ-teritoriale.  

Amintește că în cadrul ședinței s-a făcut precizarea că un coleg a vorbit și cu 
primarii celorlalte formațiuni politice și se întreabă, retoric, dacă a vorbit cu ei ca să fie 
rectificați pe minus; pentru că, din toate amendamentele propuse, nu a sesizat, așa cum 
ordonatorul principal de credite a propus unor unități administrativ-teritoriale, neținând cont 
de coloratura politică, să fi făcut la fel.  

În legătură cu studiul de fezabilitate despre care s-a vorbit de la Spitalul Municipal 
“Elena Beldiman” Bârlad, nu contestă nevoia de reabilitare a acestuia. Întreabă dacă există o 
finanțare certă pentru studiul de fezabilitate, precizând că acest studiu de fezabilitate nu 
poate avea o durată mai mare de doi ani de zile, după care se refac calculele. Întreabă: 
‟Aveți cunoștință de o finanțare certă pentru Spitalul din municipiul Bârlad? În aceste 
condiții, studiul de fezabilitate are oportunitate în acest an și vom discuta la viitoarele 
rectificări dacă va trebui să fie ajutată, în funcție de execuția bugetară pe care o are 
municipiul Bârlad.‟ 

 Propune ca în viitoarele rectificări și repartizări să se pună la dispoziție din partea 
unității administrativ-teritoriale, a execuției bugetare, ca să nu mai fie discuții inoportune 
legate de modul cum a fost făcută o repartizare sau nu. Informează că repartizarea pe cei 6% 
se face după oportunitate: o parte acoperă greutăți, o parte rezolvă cofinanțări. Speră ca 
colegii dumnealui să fie alături de amendamentul pe care l-a propus și să se încheie 
repartizarea din impozitul pe venit. 

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

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, declară că 
vrea să se facă bine înțeles, în mod special de cele două voci ale grupării politice PNL, „care 
sunt foarte tulburate, așa, câteodată‟, mai ales când li se spune că „noi dialogăm cu toți 
primarii, indiferent de coloratura politică‟. 

 Informează că a discutat și cu domnul primar de la Bârlad, și cu domnul primar de 
la Negrești la fel cum a discutat cu toți ceilalți primari, despre toate problemele pe care le 
au. Nu a ajuns la altă concluzie decât că, acum, cu atât pot fi ajutați și în permanență vor fi 
în vederea consiliului județean pentru a fi sprijiniți în continuare. Lansează rugămintea către 
cei care fac parte din partidul aflat la guvernare să încerce să suplimenteze fondurile 



bugetare aflate la dispoziția consiliului județean și, cu siguranță, în aceste condiții, consiliul 
județean va putea ajuta cu mai mulți bani pe toți primarii Județului Vaslui. 

Domnul Liviu Iacob declară: ″Domnule Marian, sunteți tulburat după atâtea 
discuții cu atâția primari importanți... și v-ați tulburat când ați avut intervenția!″. 

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, răspunde: 
„Da, primarii sunt importanți spre deosebire de tine, Liviu Iacob! Ești din ce în ce mai 
neimportant, ca să știi!‟ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, consideră că 
ambii sunt importanți și declară: „Cel mai neimportant aici sunt eu, dacă vreți ca să vă dau 
satisfacție!‟ . Consideră că aici, de fapt, se înfruntă niște concepții, idei despre felul în care 
trebuie gestionate treburile județului, că e o înfruntare normală. Se va vedea ce va rezulta 
prin vot și, evident, rămâne după aceea, fără niciun fel de supărare, cealaltă latură de 
adresabilitate, aceea către Guvernul României. Formula de repartizare are niște deficiențe 
foarte mari în ceea ce privește alocațiile bugetare către foarte multe unități administrativ-
teritoriale ale Județului Vaslui. Aceste deficiențe nu sunt momentane, ele se perpetuează, 
chiar s-au adâncit an de an, așa că va trebui să fie revizuită această formulă. La un moment 
dat, cei care fac parte dintr-o majoritate parlamentară, care sprijină un executiv, pot să facă 
diligențele necesare  pentru a corecta aceste chestiuni. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu îl asigură pe domnul vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan că 

“Am fost contactați și de primari de la PSD. Se vede și faptul că ați venit astăzi cu un 
amendament care pare a reflecta că discuțiile pe care le-ați mai avut cu ei nu au fost tocmai 
foarte calme. Îi regăsesc pe unii dintre cei care au făcut scandal pentru nedreapta împărțire, 
în această propunere de amendament.″  

Totodată, declară că domnul vicepreședinte Dan-Mihai Marian ar fi trebuit oprit, 
chemat la ordin pentru adresarea nereverențioasă și incorectă. A vorbit despre dumnealui 
făcând trimitere la documente, însă “merge cu epitete care nu îl avantajează. Cu tot 
respectul îi spun și nu este corect să facă asemenea afirmații la adresa mea!″. 

Din ceea ce a solicitat grupul de consilieri PNL, consideră că sunt îndreptățiți să 
facă acest lucru pentru comunele care apar în documentele și amendamentele formulate. 
Precizează că, în urma unui calcul pe care l-a făcut, propunerea făcută în varianta de început 
a ședinței reprezintă un procent de circa 14% din total alocări pentru primarii care sunt ai 
PNL. Partidul Național Liberal are o forță de 35% în  Consiliul Județean Vaslui. Nu este corect 
să se facă o astfel de discriminare.  

Totodată, declară: “În amendamentul pe care l-a propus domnul Trifan, uitați-vă 
și dumneavoastră cam cine sunt primarii aceia pentru care a mai intervenit suplimentar, 
parcă nu ar fi fost de ajuns modul pur și simplu dezechilibrat în care dumneavoastră ați 
făcut propunerile. De aceea, eu încă o dată vă rog și pe dumneavoastră și pe toți consilierii 
de bună credință să voteze amendamentele noastre, pentru că ele vin să restabilească un 
adevăr și un echilibru între necesarul celor din teritoriu și fondurile de care dispunem noi în 
calitate de consiliu județean″. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele consiliului Județean Vaslui, precizează că nu 
dorește să se pronunțe în locul domnului vicepreședinte Trifan, care  a reamintit de 
repartizarea de fonduri de la sfârșitul anului trecut când, de exemplu, un primar PSD primea 
1000 de lei și un primar PNL primea 1.000.000 de lei. Întreabă: ″Vreți să procedăm așa? 
Procedăm așa! Și atunci o să dispară și discuțiile acestea între dumneavoastră și domnul 
Trifan, între dumneavoastră și domnul Dan Marian, între dumneavoastră și alți consilieri, și 
eu o să fiu mult mai liniștit pentru că vom avea un algoritm de repartizare foarte clar.″  

Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 
 

* 
Din cauza unor dificultăți tehnice de conectare, 

intervenția domnului consilier județean Mitică Afteni este întreruptă. 
* 

 



Domnul Liviu Iacob consideră că, transmisia fiind proastă, ar trebui să se renunțe 
la aplicația ZOOM.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
doamnei consilier județean Iuliana Teslariu. 

Doamna Iuliana Teslariu informează plenul că semnalul domnului consilier 
județean Mitică Afteni s-a întrerupt din nou. Adresează rugămintea din partea grupului USR-
Plus de a renunța la aplicația ZOOM în perioada următoare. Înțelege că acum este perioada 
vacanțelor și a fost o formă mai ușoară de conectare, însă dorește ca pe viitor să se renunțe 
la această formă a ședințelor de consiliu județean, întrucât comunicarea ar fi mai bună.  

Domnul Mitică Afteni ar fi dorit să spună că amendamentul propus de USR-Plus, 
legat de acordarea pentru Primăria Municipiului Bârlad a acelor sume suplimentare, se referă 
la preocuparea pentru infrastructura școlară și sănătate, considerând că este deosebit de 
important ca și Bârladul să aibă o creșă la standardele europene. De aceea, prin acel 
amendament, se solicită suplimentarea sumelor pentru creșă și pentru Spitalul Municipal 
″Elena Beldiman″ Bârlad.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu se 
îndoiește că argumentele prezentate sunt reale. 

În ceea ce privește desfășurarea ședințelor asigură că de data viitoare, pentru că a 
reținut această dorință a consilierilor județeni, se vor întâlni în plen, în sala consiliului 
județean și, dacă se va accepta, se va organiza și o deplasare în teritoriu, deplasare anunțată 
dinainte în comuna Pădureni, în tabăra care a fost construită cu banii cu care consiliul 
județean a sprijinit comuna Pădureni, pentru a vedea la fața locului ce anume s-a realizat. În 
acest fel, se va putea trage și o concluzie, dacă merită sau nu să fie acordat sprijinul 
consiliului județean.  

Totodată, declară că în cazul municipiului Bârlad este puțin mai complicat, pentru 
că orașele care au excedente destul de mari trebuie să folosească mai întâi acele fonduri. 
Dacă intră într-o anumită dificultate pe parcursul derulării activităților și înregistrează 
arierat, atunci se va putea interveni. Atâta timp cât excedentul se reportează an de an, “ce 
putem să facem?” Dacă se vor hotărî să intervină și să investească, se va găsi o soluție. 

Dă cuvântul doamnei consilier județean Iuliana Teslariu. 
Doamna Iuliana Teslariu adresează încă o rugăminte, tot din partea domnului 

Mitică Afteni, pentru că acesta nu poate vorbi din cauza problemelor tehnice de conectare. 
Dumnealui are un copil mic și, de aceea, consideră că este cu atât mai important ca acele 
creșe să existe. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, urează domnului 
Mitică multă sănătate și copilul să crească mare și frumos. Pe cât posibil se va acorda sprijin 
și pentru construirea acestor creșe. Se va vedea dacă există nevoia presantă; în cazul în care 
creșa a fost construită și au rămas datorii, se va interveni imediat.  

Dă cuvântul doamnei consilier județean Carmen Bularda. 
Doamna Carmen Bularda, referindu-se la cele precizate de domnul vicepreședinte 

Trifan, declară că a vrut doar să arate care sunt necesitățile și că ceea ce oferă acum 
consiliul județean reprezintă doar 5% din nevoile orașului. Se știe că mai sunt și multe alte 
proiecte în Bârlad, la care sunt cofinanțări și poate că acel excedent este puțin ca și o 
rezervă pentru o eventuală continuare a pandemiei, mai ales că se apropie  sezonul de 
toamnă și Bârladul a avut spital COVID. Consideră că  5% este chiar prea puțin din nevoile pe 
care le are și care sunt strict pe acele domenii: sănătate și învățământ. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că, atât 
cât îi stă în putință, consiliul județean are disponibilitate să intervină în sprijinul oricărei 
autorități publice locale din județul Vaslui, cu condiția ca ea să se afle în acea dificultate. 
Din moment ce ea nu se află în dificultate, 5% sau 50% este o idee doar teoretică. Dacă orașul 
Bârlad, care are norocul de a avea un buget, lăsând la o parte ideea care a fost exprimată în 
cadrul ședinței, că așa sunt foarte multe propuneri și Bârladul, și Vasluiul, și Bucureștiul, ar 
putea să-și propună nenumărate țeluri pe care să le realizeze în raport cu care să solicite bani 
în plus de la bugetul național. Afirmă că nu sunt în această ipoteză, ci în cea în care consiliul 
județean și-a exprimat disponibilitatea de sprijin într-o nevoie reală, cum ar fi plățile 



restante, pentru care ar interveni să acorde sprijinul necesar, chiar și în situația în care nu ar 
mai fi bani în fondul de echilibrare, din care consiliul județean nu și-ar putea însuși niciun 
leu.  

Precizează că fondul de echilibrare este distribuit unităților administrativ-
teritoriale și, chiar dacă nu mai rămân bani acolo, acestea sunt sprijinite din fondurile aflate 
la dispoziția consiliului județean. Dă ca exemplu comunele Grivița, Delești, fără a se limita la 
acestea, care au nevoie de sprijinul consiliului județean. 

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

că, în mod special, din respect față de doamna Carmen Bularda, vrea să mai facă o precizare. 
Informează că s-au contabilizat toate solicitările UAT-urilor, s-au centralizat și a dorit din tot 
sufletul și din toată inima să i le înainteze personal domnului prim-ministru Cîțu.  

Reamintește plenului că toată conducerea consiliului județean și peste 180 de aleși 
locali și de primari s-au deplasat la Sala Sporturilor să-i înainteze domnului prim-ministru 
toate solicitările primarilor din Județul Vaslui, inclusiv solicitările Bârladului și Negreștiului. 
Declară că mai mult de atât, astăzi, nu au cum să facă: ″Aceasta este resursa noastră la 
dispoziție oferită de către guvernul PNL. Dar vă asigur că noi suntem foarte atenți la toate 
solicitările și nevoile primarilor. Am vrut să fac această precizare în special pentru doamna 
Bularda″. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, apreciază acest 
lucru și consideră că respectul manifestat față de doamna Bularda este același și pentru 
domnul Liviu Iacob. 

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, răspunde: 
″Nu pot să răspund afirmativ. Știți că am o prietenie veche cu domnul Iacob …″  

Domnul Liviu Iacob afirmă: ″Ați mințit când ați spus că ați fost 180 de aleși locali″. 
Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, întreabă: 

″Domnule Iacob, dacă nu mă înșel, era și un primar de la PNL în sală. Mă înșel, domnule 
președinte?″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde: ″Nu! 
Important este că am făcut acest efort, că am avut o atitudine civilizată. Am fost tratați cu 
tot respectul″. 

Invită plenul la vot pentru că sunt consilieri județeni care se află în concediu, se 
află în direct și așteaptă ca aceste lucruri să se desfășoare. 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  supune la vot 
amendamentul nr. 1 propus de grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Domnul Liviu Iacob solicită recitirea amendamentului nr.1 pentru a ști ce sume se 

votează. 
Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, declară că 

nu s-a înțeles bine ce s-a votat și propune relansarea opțiunii de vot. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu rugămintea de a mai da citire încă o dată 
amendamentului nr. 1, după care îl va resupune la vot. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că pentru municipiul Bârlad se propune o 
alocare totală de 2.500 mii lei. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune la vot 
amendamentul nr. 1 propus de grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot, cu mențiunea că va 
vota împotriva acestui amendament.  

Domnul Gheorghe Veziteu declară că votul este secret. 
Domnul Dan-Eduard Prisacaru precizează că votul nu este secret, ci doar votul cu 

privire la persoane.  



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
grupul de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat și-a exprimat părerea prin 
propunerea pe care a făcut-o, deci acum nu poate vota altă propunere. Dacă grupul de 
consilieri județeni ai Partidului Național Liberal ar fi reușit să-l convingă, solicitând 
guvernului un sprijin substanțial la această rectificare, și-ar fi schimbat și domnia sa 
atitudinea. 

Domnul Gheorghe Veziteu afirmă că, până la rectificare, le-ar fi putut câștiga 
încrederea.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
amendamentul nr. 1 propus de grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal, a 
fost respins cu majoritate de voturi: 12 voturi “pentru”, 15 voturi “împotrivă” (Buzatu 
Dumitru, Căciulă Mădălin-Claudiu, Cain Dan-Liviu, Marian Dan-Mihai, Dorin Emil, Gălățeanu 
Gelu, Lupu Costică, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Steimberg Eugenia, Tiron Cristina-
Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț, Iordache Viorel-Cornel, Voicu Vasile și Zara Costel) și 2 
“abțineri” (Huzum Gicu și Miron-Feraru Roxana-Mădălina).  

Nu au votat domnii consilieri județeni Braniște Sorin, Chirica Lucian-Corneliu, 
Bîicu Mihaela-Vica, Popa Bogdan-Vasile și Pricop Ghiorghe. 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Gheorghe Veziteu pentru a da citire amendamentului nr.2. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că pentru orașul Negrești se propune o 
alocare totală de 1.400 mii lei. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune la vot 
amendamentul nr. 2 propus de grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot, cu precizarea că că 
va vota “împotrivă”. 

Domnul Gheorghe Veziteu îi reamintește domnului președinte că nu procedează 
legal. 

Domnul Dan-Eduard Prisacaru declară că votul nu este secret, ci doar votul cu 
privire la persoane.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, face mențiunea 
că nu a rugat pe nimeni să-i spună cum a votat. Consideră că secretul votului său este 
asigurat și poate să-l facă public. 

Domnul Liviu Iacob declară: “Eu apreciam că puteați fi hipnotizați. Acum v-ați 
pierdut și această abilitate?” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu a pierdut-o, dar nu a exercitat-o niciodată în ședințele consiliului județean.  

Domnul Dan-Liviu Cain arată că domnul Iacob a fost cel care a susținut să se facă 
ședințele prin utilizarea aplicației ZOOM. 

Domnul Liviu Iacob declară că este adevărat, dar asta a fost la început când era 
mare agitație.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
amendamentul nr. 2 propus de grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal, a 
fost respins cu majoritate de voturi: 11 voturi “pentru” și 18 voturi “împotrivă” (Buzatu 
Dumitru, Căciulă Mădălin-Claudiu, Cain Dan-Liviu, Marian Dan-Mihai, Dorin Emil, Gălățeanu 
Gelu, Huzum Gicu, Lupu Costică, Miron Feraru Roxana-Mădălina, Pricop Ghiorghe, Prisacaru 
Dan-Eduard, Puf Vasile, Steimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț, 
Iordache Viorel-Cornel, Voicu Vasile și Zara Costel). 

Nu au votat domnii consilieri județeni Afteni Mitică, Braniște Sorin, Bîicu Mihaela-
Vica, Popa Bogdan-Vasile și Teslariu Iuliana. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, referindu-se la 
cele menționate de domnul consilier județean Liviu Iacob, precizează că, începând de data 
viitoare se vor reuni în plen, astăzi nemaifiind posibil, ședința fiind deja convocată. Dacă însă 
se va întâmpla ceva în luna septembrie și vreun reprezentant guvernamental se va pronunța 



în legătură cu evoluția pandemiei, să nu i se ceară să revină iarăși la organizarea ședințelor 
consiliului județean în sistem online. 

Domnul Liviu Iacob îl asigură pe domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, că nu va face acest lucru. 

 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu pentru a da citire amendamentului nr.3. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează că se propune alocarea următoarelor sume:  

1. pentru comuna Arsura: 300 mii lei; 
2. pentru comuna Grivița: 300 mii lei; 
3. pentru comuna Deleni: 384 mii lei (care nu a primit niciodată, nimic). 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune la vot 
amendamentul nr. 3 propus de grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

amendamentul nr. 3 propus de grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal, a 
fost respins cu majoritate de voturi: 13 voturi “pentru”, 16 voturi “împotrivă” (Buzatu 
Dumitru, Căciulă Mădălin-Claudiu, Cain Dan-Liviu, Marian Dan-Mihai, Dorin Emil, Gălățeanu 
Gelu, Lupu Costică, Miron-Feraru Roxana-Mădălina, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, 
Puf Vasile, Steimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț, Voicu Vasile și 
Zara Costel) și 2 “abțineri” (Huzum Gicu și Iordache Viorel-Cornel).  

Nu au votat domnii consilieri județeni Braniște Sorin, Bîicu Mihaela-Vica și Popa 
Bogdan-Vasile. 

                                                    * 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu pentru a da citire amendamentului nr.4. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează că se propune alocarea următoarelor sume:  
1. pentru comuna Oltenești: 300 mii lei; 
2. pentru comuna Crețești: 300 mii lei; 
3. pentru comuna Băcani: 300 mii lei; 
4. pentru comuna Codăești: 300 mii lei; 
5. pentru comuna Costești: 300 mii lei, cu mențiunea: “I-ați deplâns pe aceștia că 

au probleme. Rog ajutați-i!″.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu i-a 

deplâns, ci a afirmat că se va ține cont de solicitările acestora într-o repartizare viitoare.  
Supune la vot amendamentul nr. 4 propus de grupul consilierilor județeni ai 

Partidului Național Liberal. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

amendamentul nr. 4 propus de grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal, a 
fost respins cu majoritate de voturi: 12 voturi “pentru”, 18 voturi “împotrivă” (Braniște 
Sorin, Buzatu Dumitru, Căciulă Mădălin-Claudiu, Cain Dan-Liviu, Marian Dan-Mihai, Dorin 
Emil, Gălățeanu Gelu, Lupu Costică, Miron-Feraru Roxana-Mădălina, Pricop Ghiorghe, 
Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Steimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Trifan Ciprian-
Ionuț, Iordache Viorel-Cornel, Voicu Vasile și Zara Costel) și 1 “abținere” (Huzum Gicu).  

Nu au votat domnii consilieri județeni Afteni Mitică, Bîicu Mihaela-Vica și Popa 
Bogdan-Vasile. 

                                                    * 
Domnul Liviu Iacob, adresându-se domnului consilier județean Vasile Voicu despre 

care consideră că s-a exprimat neadecvat în timpul ședinței consiliului județean, solicită ca 
acesta să își ceară scuze. Menționează că participă la ședințe de consiliu local sau județean 
de foarte mult timp și niciodată nu s-a întâmplat să audă o chestiune de genul acesta, 
declarând: ″Este inadmisibil, domnule președinte, mai ales că-i sunteți și președinte de 
partid!″.  



 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, face apel către 
domnul Voicu să își ceară scuze dacă acea adresare era îndreptată către consilierii județeni.  

                                                    * 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu pentru a da citire amendamentului nr.5. 
Domnul Gheorghe Veziteu dezaprobă și dumnealui atitudinea domnului consilier 

județean Vasile Voicu. 
Precizează că prin amendamentul nr.5 al Partidului Național Liberal se propune 

alocarea următoarelor sume:  
1. pentru comuna Pogana: 300 mii lei; 
2. pentru comuna Bogdana: 300 mii lei; 
3. pentru comuna Tăcuta: 300 mii lei; 
4. pentru comuna Văleni: 300 mii lei; 
5. pentru comuna Dimitrie Cantemir: 300 mii lei; 
6. pentru comuna Muntenii de Jos: 300 mii lei; 
7. pentru Comuna Boțești: suplimentarea cu 100 mii lei, rezultând o alocare totală 

de 300 mii lei; 
8. pentru Comuna Drânceni: suplimentarea cu 100 mii lei, rezultând o alocare 

totală de 300 mii lei. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune la vot 

amendamentul nr. 5 propus de grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Domnul Liviu Iacob precizează că, până nu-și cere domnul Vasile Voicu scuze în 

fața consiliului județean, va ține postată mâna pe poză. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 

rugămintea: ″Eu vă rog să votați, pentru că aici este vorba de o propunere pe care o 
discutăm, indiferent care este votul nostru, în timp ce atitudinea domnului Voicu, pe care eu, 
dacă a fost adresată unui consilier a unui grup de consilieri sau întregului consiliu, o consider 
reprobabilă. Nu prea putem intra în legătură cu dumnealui, nu știu dacă ne aude, dar dacă ne 
aude îl rog să facă efortul acesta, poate a avut o scăpare, dacă s-a adresat sau dacă nu s-a 
adresat nouă.″  

Precizează că amendamentul nr. 5 propus de grupul consilierilor județeni ai 
Partidului Național Liberal, a fost respins cu majoritate de voturi: 13 voturi “pentru” și 18 
voturi “împotrivă” (Braniște Sorin, Căciulă Mădălin-Claudiu, Cain Dan-Liviu, Marian Dan-
Mihai, Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Lupu Costică, Miron-Feraru Roxana-Mădălina, 
Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Steimberg Eugenia, Tiron Cristina-
Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț, Iordache Viorel-Cornel, Voicu Vasile și Zara Costel). 

Nu au votat domnul Buzatu Dumitru, președintele Consiliului Județean Vaslui și 
domnii consilieri județeni Bîicu Mihaela-Vica și Popa Bogdan-Vasile. 

Domnul Liviu Iacob îi roagă pe colegii care sunt de acord cu dumnealui ca domnul 
Voicu să-și ceară scuze pentru cuvintele murdare pe care le-a folosit să posteze mâna pe 
poză, până când domnul Voicu își va cere scuze în fața consiliului județean. În caz contrar, se 
va retrage de la ședința de consiliu județean.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de părere 
că, dacă atitudinea aceasta a fost la adresa consiliului județean, domnul Vasile Voicu trebuie 
numaidecât să facă acest lucru. Precizează că domnia sa nu vrea niciun moment să impună o 
anumită atitudine. Dar, deocamdată, nu poate intra în legătură cu domnul Voicu. Îl roagă pe 
acesta să-și ceară scuze de îndată ce va reuși să ia legătura. 

Domnul Vasile Voicu declară: ”Am înțeles că nu știu ce s-a auzit acolo. Eu vreau să 
vă spun un lucru: vorbele acelea nu le-am spus și, chiar dacă le-aș fi spus, niciodată la adresa 
consilierilor județeni, la adresa colegilor mei!.. Eu sunt într-o zonă de munte, unde e 
hărmălaie și nu știu ce s-a auzit acolo. Oricum, dacă s-a înțeles greșit, eu vă cer scuze.” 

Domnul Liviu Iacob recomandă domnului președinte Dumitru Buzatu să verifice 
înregistrarea.  

Domnul Vasile Voicu declară: ″Nu știu dacă am fost auzit″. 



Domnul Liviu Iacob răspunde: ″V-am auzit foarte bine, domnule Voicu, cum ne-ați 
”băgat” că ține ședința două ore!″. 

Domnul Vasile Voicu declară: ″Domnule Iacob, nu știu ce ați auzit dumneavoastră, 
eu nu mi-am permis și nu-mi permit să vă adresez jigniri, nici dumneavoastră, nici  colegilor 
consilieri. Vă cer scuze! Nu știu ce ați auzit, dar eu vă cer scuze!″ 

Domnul Liviu Iacob spune: ″Cereți înregistrarea!″ 
Domnul Vasile Voicu anunță că i se descarcă telefonul și nu știe dacă mai poate 

continua prea mult. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, apreciază că 

trebuie depășit momentul acesta și îi roagă pe toți cei prezenți să accepte scuzele domnului 
Vasile Voicu. Dacă explicația va mai fie necesară, aceasta să fie detalia când se vor întâlni 
pentru că, altminteri, comunicarea este foarte greoaie. 

 
                                                     * 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu pentru a da citire amendamentului nr.6. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează că se propune alocarea următoarelor sume:  
1. pentru comuna Oșești: 200 mii lei; 
2. pentru comuna Delești 200 mii lei; 
3. pentru comuna Banca: 300 mii lei, cu mențiunea că, în anul 2020, cu excepția 

comunei Delești, care a primit 100 mii lei, celelalte nu au primit niciodată nimic. 
Sursa: diminuarea de la municipiul Huși cu suma de 700 mii lei, considerând că este 

posibil, așa cum a văzut că a procedat un coleg în amendamentul pe care l-a formulat. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune la vot 

amendamentul nr. 6 propus de grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

amendamentul nr. 6 propus de grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal, a 
fost respins cu majoritate de voturi: 12 voturi “pentru” și 16 voturi “împotrivă” (Buzatu 
Dumitru, Căciulă Mădălin-Claudiu, Marian Dan-Mihai, Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, Lupu 
Costică, Miron-Feraru Roxana-Mădălina, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, 
Steimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț, Iordache Viorel-Cornel, 
Voicu Vasile și Zara Costel). 

Nu au votat domnii consilieri județeni Afteni Mitică, Braniște Sorin, Cain Dan-
Liviu, Crețescu Valentin, Bîicu Mihaela – Vica și Popa Bogdan-Vasile. 

 
                                                    * 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

doamnei consilier județean Iuliana Teslariu pentru a da citire amendamentului nr.1 din partea 
USR-PLUS. 

Doamna Iuliana Teslariu precizează că este vorba de proiectul legat de municipiul 
Bârlad, în sumă de 4.000 mii lei pentru creșă și Spitalul Municipal ”Elena Beldiman” Bârlad. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune la vot 
amendamentul nr. 1 propus de doamna consilier județean Iuliana Teslariu – USR Plus. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, arată că 

amendamentul nr. 1 propus de doamna consilier județean Iuliana Teslariu, a fost respins cu 
majoritate de voturi: 11 voturi “pentru”, 17 voturi “împotrivă” (Buzatu Dumitru, Căciulă 
Mădălin-Claudiu, Marian Dan-Mihai, Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Lupu Costică, 
Miron-Feraru Roxana-Mădălina, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Steimberg 
Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț, Iordache Viorel-Cornel, Voicu Vasile și 
Zara Costel) și 1 “abținere” (Rotariu Bogdan).  

Nu au votat domnii consilieri județeni Braniște Sorin, Cain Dan-Liviu, Crețescu 
Valentin, Bîicu Mihaela-Vica și Popa Bogdan-Vasile. 

 



                                                   * 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

doamnei consilier județean Iuliana Teslariu pentru a da citire amendamentului nr.2 din partea 
USR Plus. 

Doamna Iuliana Teslariu precizează că este vorba de extinderea rețelei canalizare 
pentru comuna Grivița în sumă de 2.500 de mii lei. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune la vot 
amendamentul nr. 2 propus de doamna consilier județean Iuliana Teslariu. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

amendamentul nr. 2 propus de doamna consilier județean Iuliana Teslariu, a fost respins cu 
majoritate de voturi: 11 voturi “pentru”, 17 voturi “împotrivă” (Braniște Sorin, Buzatu 
Dumitru, Căciulă Mădălin-Claudiu, Cain Dan-Liviu, Marian Dan-Mihai, Dorin Emil, Gălățeanu 
Gelu, Huzum Gicu, Lupu Costică, Miron-Feraru Roxana-Mădălina, Pricop Ghiorghe, Prisacaru 
Dan-Eduard, Puf Vasile, Steimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț, 
Voicu Vasile și Zara Costel) și 2 “abțineri” (Rotariu Bogdan și Iordache Viorel-Cornel).  

Nu au votat domnii consilieri județeni Cain Dan-Liviu, Crețescu Valentin, Bîicu 
Mihaela-Vica și Popa Bogdan-Vasile. 

                                                  * 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

doamnei consilier județean Iuliana Teslariu pentru a da citire amendamentului nr.3. 
Doamna Iuliana Teslariu precizează că este vorba de 2 proiecte de îmbunătățire a 

condițiilor, studiul de fezabilitate pentru gaz metan și modernizarea drumului interes local 
pentru comuna Banca, în sumă de 5000 mii lei. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune la vot 
amendamentul nr. 3 propus de doamna consilier județean Iuliana Teslariu – USR Plus. 

Domnul Gheorghe Veziteu intervine aducând la cunoștință faptul că domnul 
Crețescu a semnalat că nu a primit aplicația de vot la celălalt vot.  

Domnul Dan-Liviu Cain precizează că și dumnealui s-a confruntat cu aceeași 
problemă. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, roagă 
compartimentul tehnic să rezolve aceste probleme. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

amendamentul nr. 3 propus de doamna consilier județean Iuliana Teslariu, a fost respins cu 
majoritate de voturi: 13 voturi “pentru”, 17 voturi “împotrivă” (Buzatu Dumitru, Căciulă 
Mădălin-Claudiu, Marian Dan-Mihai, Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Lupu Costică, 
Miron-Feraru Roxana-Mădălina, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Steimberg 
Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț, Iordache Viorel-Cornel, Voicu Vasile și 
Zara Costel) și 1 “abținere” (Cain Dan-Liviu).  

Nu au votat domnii consilieri județeni Braniște Sorin, Bîicu Mihaela-Vica și Popa 
Bogdan-Vasile. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că au 
fost respinse amendamentele propuse de doamna Teslariu și, într-o ediție viitoare a 
repartizărilor, speră să poată ține cont de aceste solicitări. Asigură, totodată, că va ține cont 
să sprijine comuna Grivița care are o problemă reală, iar pentru Oltenești și celelalte UAT-uri 
va încerca să găsească o soluție. 

 
                                                    * 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan pentru a prezenta amendamentul propus. 
Domnul vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan precizează că amendamentul pe care 

l-a depus face referire la alocarea pentru 13 primării a sumei nerepartizate și diminuarea 
unei sume de la municipiul Huși. Dă citire unităților administrativ-teritoriale cărora li se 
repartizează sume: comuna Dănești 184.000 de lei, comuna Fruntișeni 500.000 de lei, comuna 



Gherghești 300.000 lei, comuna Iana 100.000 lei, Comuna Laza 300.000 lei, comuna Pogonești 
300.000 lei, comuna Poienești 300.000 lei, comuna Pușcași 300.000 lei, comuna Rebricea 
300.000 lei, comuna Roșiești 300.000 lei, comuna Tutova 400.000 lei, comuna Viișoara 
300.000 lei, comuna Vutcani 300.000 lei, cu precizarea că se va diminua și de la municipiul 
Huși suma de 500.000 de lei. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune la vot 
amendamentul propus de domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședintele Consiliului 
Județean Vaslui. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

amendamentul propus de domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședintele Consiliului 
Județean Vaslui, a fost aprobat cu majoritate de voturi: 16 voturi “pentru”, 12 voturi 
“împotrivă” (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, 
Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Gheorghe Ștefan, Iacob Liviu, 
Pălăduță Louis-Iulian, Teslariu Iuliana și Veziteu Gheorghe) și 2 “abțineri” (Rotariu Bogdan și 
Tiron Cristina-Mihaiela).  

Nu au votat domnii consilieri județeni Braniște Sorin, Cain Dan-Liviu, Bîicu 
Mihaela-Vica și Popa Bogdan-Vasile. 

Domnul Liviu Iacob întreabă dacă pentru adoptarea proiectului de hotărâre nu este 
necesară majoritatea consilierilor în funcție. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că, 
atât amendamentul, cât și proiectul de hotărâre se votează cu majoritatea simplă a 
consilierilor județeni prezenți la ședință, potrivit reglementărilor Codului administrativ.  

Nemaifiind intervenții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre, cu 
amendamentul aprobat. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Domnul Dan-Liviu Cain anunță că nu a reușit să voteze prin intermediul aplicației 

și că “se abține”. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, confirmă că a 

notat abținerea domnului Cain la proiectul repartizării, cu tot cu amendament. Precizează că 
proiectul a fost adoptat și, în aceste condiții, ținând cont de toate observațiile făcute, invită 
plenul  să treacă la următoarele proiecte de hotărâri. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
hotărârea privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a 
fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 
2021 a fost adoptată cu majoritate de voturi: 16 voturi “pentru”, 10 voturi “împotrivă” 
(Afteni Mitică, Ardeleanu Mihai, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, 
Gheorghe Ștefan, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Teslariu Iuliana și Veziteu Gheorghe) și 4 
“abțineri” (Bularda Carmen, Cain Dan-Liviu, Huzum Gicu și Rotariu Bogdan), plus cea a 
domnului Dan-Liviu Cain. 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Arcăleanu Marius-Marian, Braniște Sorin, 
Bîicu Mihaela-Vica și Popa Bogdan-Vasile. 

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al 
statului în domeniul public al Județului Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

Nefiind intervenții, președintele Consiliului Județean Vaslui supune votului 
adoptarea proiectului de hotărâre. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 26 voturi “pentru” și 6 “abțineri” (Chirica Lucian-

Corneliu, Crețescu Valentin, Gheorghe Ștefan, Iacob Liviu, Rotariu Bogdan și Veziteu 
Gheorghe) a fost adoptată hotărârea privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul 
public al statului în domeniul public al Județului Vaslui. 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Braniște Sorin și Cain Dan-Liviu. 
 

 * 
                                                                   *    * 

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

Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că a 

solicitat punctul de vedere al doamnei secretar cu privire la retragerea acestui proiect de 
hotărâre și, având în vedere că nu se mai poate retrage, adresează domnilor consilieri 
județeni rugămintea de a-și exprima votul. 

Nefiind intervenții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Precizează că s-au înregistrat: 18 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă” 

(Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen și Huzum Gicu) și 11 “abțineri” (Afteni Mitică, Arcăleanu 
Marius-Marian, Chirica Lucian-Corneliu, Filip Liviu, Gheorghe Ștefan, Iacob Liviu, Bîicu 
Mihaela-Vica, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Teslariu Iuliana și Veziteu Gheorghe). 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Braniște Sorin și Crețescu Valentin. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 

plenul consiliului județean că proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui 
imobil de către U.A.T. Județul Vaslui nu a fost adoptat. 

Fiind de părere că acest proiect de hotărâre nu va trece, anunță că are intenția de 
a nu-l mai propune. Declară că va lăsa la latitudinea celui care a fost afectat de această 
chestiune, să procedeze cum dorește. 
 

IV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017 și 
dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

2. 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 două comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 

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

Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 25 voturi “pentru” și 9 “abțineri” (Afteni Mitică, 

Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Iacob Liviu, Bîicu Mihaela-Vica, Pălăduță Louis-
Iulian, Rotariu Bogdan, Teslariu Iuliana și Veziteu Gheorghe) a fost adoptată hotărârea 
pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017. 



* 
*    * 

V. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Reconstrucția acoperișului 
blocului nr. 1 al Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi” și dă cuvântul următorilor 
consilieri județeni: 

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

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

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

domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
Domnul Marius-Marian Arcăleanu propune să fie folosită aplicația întrutotul și 

consilierii să ridice mâna din aplicație.  
Precizează, legat de acest proiect de hotărâre, că după ce mai bine de 2 ore 

consilierii s-au contrat pe bani, i se pare cel puțin ciudat că consiliul județean nu are bani să 
mulțumească UAT-urile din Județul Vaslui, în timp ce domnul președinte vine cu astfel de 
proiecte de hotărâre prin care se dau bani unor UAT-uri din țara vecină.  

Subliniază că ar fi de acord cu astfel de acțiuni, dacă primarii din județ ar fi 
mulțumiți, declarând: ″Dar ca să-i vitregim pe ai noștri și să dăm la cealaltă, nu mi se pare în 
regulă, cu toate acordurile pe care le semnăm noi cu Republica Moldova, cu tot ce înseamnă 
acțiuni comune. Eu vă propun să vă opriți - pentru că dumneavoastră inițiați aceste acțiuni, 
aceste proiecte de hotărâre - și să fim mai cumpătați în gestionarea banilor puțini pe care îi 
avem noi și să nu mai veniți cu astfel de propuneri în fața consilierilor județeni. Aceasta este 
propunerea mea. Eu voi vota împotrivă la acest proiect de hotărâre. Mulțumesc!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează:  
″Deși înțeleg îngustimea punctului dumneavoastră de vedere, îl admitem pentru că e punctul 
dumneavoastră de vedere. Eu nu-mi voi schimba punctul meu de vedere, este un ajutor pe 
care îl acordăm fraților de dincolo de Prut, nu putem vorbi într-un fel și proceda în alt fel.  

Atâta timp cât credem că acolo sunt români, cât credem că ei se află într-o situație 
defavorizată față de noi și că este nevoie și de ajutorul nostru, puținul pe care-l putem oferi 
îl vom oferi. Acesta este punctul meu de vedere și sper că el va fi însușit și de majoritatea 
consilierilor județeni și sprijinul nu va fi doar un discurs demagogic, ci unul de sprijin efectiv. 
Un discurs adevărat!″.  

Domnul Marius-Marian Arcăleanu întreabă dacă și de acum încolo domnul 
președinte o să vină cu astfel de proiecte de hotărâre pentru a da bani UAT-urilor din 
Republica Moldova, în situația în care Consiliul Județean Vaslui, în județ, nu reușește să 
împartă banii puțini în mod echitabil.  

Consideră că domnul Dumitru Buzatu o să facă cum dorește, bineînțeles pentru că 
are majoritate. Apreciază că nu e normal și, dacă ar fi fost altcineva, crede că nu ar fi 
procedat la fel, declarând:″ Așa că, încă o dată, solicit ca pe viitor să încercăm să alocăm 
bani unităților administrativ-teritoriale din Județul Vaslui, pentru că au foarte mare nevoie. 
Mulțumesc!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
înțelege sintagma ″dacă ar fi fost altcineva″ și întreabă: ″În ce circumstanțe? Pentru că 
rezultatul votului a fost acesta: eu sunt.” 



Domnul Marius-Marian Arcăleanu declară: “Mai bine nu înțelegeți! Era un punct de 
vedere, atât.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: “Am 
vorbit de nenumărate ori cu dumneavoastră și cred că nu vă faceți niciun serviciu susținând 
acest punct de vedere. În ceea ce privește banii, faceți eforturile acestea, direcționați-le 
către guvernul pe care îl sprijiniți! Probabil că nu observați dezastrul pe care-l conduce zi de 
zi. Faceți ceva în loc să încercați să ne opriți pe noi să dăm o mână de ajutor unor comunități 
aflate în nevoi mai mari decât noi. Faceți efortul acesta și să aud și eu odată vocea 
dumneavoastră: «Domnul Arcăleanu, consilier, candidat la diverse funcții, a solicitat 
guvernului său, pe care-l sprijină, să dea un minim ajutor comunităților unităților 
administrativ-teritoriale din Județul Vaslui». Când veți face lucrul acesta, vă voi felicita 
public. Până acum am văzut doar că-i condamnați pe proprii dumneavoastră colegi. Îi înjurați, 
îi acuzați de furt, de alte chestiuni. Mie îmi convine această atitudine, vă spun sincer, și vă 
rog să continuați! În ceea ce privește atitudinea majorității, nu are sens să discutăm. Ea va fi 
exprimată prin vot″. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu declară că nu înțelege de ce domnul președinte 
Dumitru Buzatu este atât de deranjat și de ce încearcă să ducă discuția în altă parte, în 
lucruri care țin doar de ei doi, considerând că nu este normal. Colegii dumnealor nu trebuie 
să audă astfel de lucruri și, în continuare, își menține poziția cu privire la faptul că domnul 
președinte Dumitru Buzatu trebuie să vină cu explicații mult mai clare, în primul rând pentru 
primarii din Județul Vaslui.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
explicațiile sunt foarte clare, acestea având un suport legal. A vorbit despre banii care nu 
sunt la dispoziția consiliului județean decât pentru echilibrare. Informează că banii nu pot fi 
folosiți decât conform prevederilor legale, pentru echilibrarea unor bugete, cu mențiunea: 
″Aceasta este explicația și eu cred că este o explicație, nu știu, rău-voitoare sau intenție rău-
voitoare la adresa programului nostru de sprijin al comunităților românești din Republica 
Moldova, program care are susținere legală. N-ați abrogat, nu a abrogat nici măcar guvernul 
domniilor voastre, deși a abrogat multe alte forme de sprijin, dar pe acestea nu le-au 
abrogat″. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară: ″Dumneavoastră tot faceți trimitere la un 
guvern că nu alocă, dar procedați mai rău decât pretindeți că procedează guvernul prin 
alocările necorecte. Legat de Moldova, vă reamintesc și dumneavoastră, deși sunteți profesor 
de istorie, că noi am făcut România Mare și o sprijinim, dar, în același timp, îi permitem și 
domnului Arcăleanu să aibă o părere proprie despre ceva. Nu trebuie să fie 100% votul, 
domnule președinte! Are omul o opinie personală, nu e dreptul dumneavoastră să-l criticați 
că el are altă opinie. Mai ales în condițiile în care, într-adevăr, este o criză de bani. Ce-i așa 
greu? Aveți impresia că aveți dreptate …″ 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu îl atenționează pe domnul consilier județean 
Gheorghe Veziteu că nu este momentul să-i ia apărarea, fiind de părere că trebuie să-l lase 
pe domnul președinte Dumitru Buzatu să-și expună punctele de vedere și să fie ascultat. A 
fost nevoit să intervină acum pentru că a făcut referire la  persoana dumnealui căci, de 
altfel, nu mai intervenea. 

Domnul Gheorghe Veziteu este de părere că  fiecare are dreptul la opinie. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 

apreciază punctul de vedere al domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu, că-l 
poate critica, și dumnealui poate să critice anumite opinii ale domniei sale. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni declară că înțelege și necesitățile românilor de peste Prut, și 

baza legală în raport cu care sunt alocate sumele. Toți colegii din majoritatea aflată la 
putere în acest moment, în consiliul județean, au votat mai devreme. Suma care se va duce 
la acest proiect este destul de mare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, din 
motive tehnice, domnul consilier județean Mitică Afteni nu mai este auzit. Apreciază intenția 
dumnealui și că, de fapt, a explicat că nu vorbește de banii aceia, nu din acei bani sunt 



finanțate activitățile în sprijinul românilor de dincolo de Prut, dar încă o dată apreciază 
intenția de a sprijini acest proiect și speră că, discutând, se va înțelege mai bine mecanismul 
acesta de utilizare a fondurilor bugetare.  

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 22 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă” (Arcăleanu 

Marius-Marian, Chirica Lucian-Corneliu și Pălăduță Louis-Iulian) și 3 “abțineri” (Afteni 
Mitică, Bîicu Mihaela-Vica și Teslariu Iuliana) a fost adoptată hotărârea privind aprobarea 
finanțării proiectului “Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 al Centrului de Sănătate 
secția MF Anenii Noi”. 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Crețescu Valentin, Dorin Emil, Iacob Liviu, 
Miron-Feraru Roxana-Mădălina, Pricop Ghiorghe și Puf Vasile. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
plenului pentru votul exprimat. Informează că se va face și o deplasare în afara României, în 
Republica Moldova, pentru a vedea care este impactul acestor proiecte pe care Consiliul 
Județean Vaslui le-a susținut. 

* 
*    * 

VI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind modificarea poziției nr. 134 din statul de funcții al 
personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui și dă cuvântul următorilor 
consilieri județeni: 

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

domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
Domnul Marius-Marian Arcăleanu informează că la acest proiect de hotărâre și la 

următorul nu va putea participa la vot. 
Nemaifiind intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Chirica Lucian-

Corneliu) a fost adoptată hotărârea privind modificarea poziției nr. 134 din statul de 
funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Arcăleanu Marius-Marian, Crețescu 
Valentin și Miron-Feraru Roxana-Mădălina. 

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

proiectul de hotărâre privind modificarea temporară a structurii organizatorice a 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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 adoptarea proiectului de hotărâre. 



Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Chirica Lucian-

Corneliu și Crețescu Valentin) a fost adoptată hotărârea privind modificarea temporară a 
structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Afteni Mitică și Arcăleanu Marius-Marian. 
*    

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

Informarea cu privire la deplasarea efectuată în perioada 21-22 iulie 2021 în Republica 
Moldova, raionul Soroca. 

Întreabă dacă sunt sunt intervenţii, întrebări, clarificări, observaţii.  
Aduce la cunoștință plenului consiliului județean că a fost o delegație în Republica 

Moldova, raionul Soroca, pentru semnarea proiectului Consiliului Județean Vaslui de 
reabilitare a sitului istoric de la Muntenii de Jos.   

Dă cuvântul domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 

informează că a reprezentat consiliul județean, împreună cu o serie de colegi, la o conferință 
de presă de deschidere a unui proiect în care cei de la Soroca sunt lideri. Se reabilitează o 
parte din Cetatea de la Soroca, iar Consiliul Județean Vaslui reabilitează o parte din 
Ansamblul ecvestru de la Băcăoani.  

Precizează că în acea deplasare au fost și au văzut cele 4 cabane pe care consiliul 
județean le-a sponsorizat în anii trecuți, în Tabăra de la Soroca. A fost însoțit de mai mulți 
colegi, o parte din ei din cadrul proiectului, o parte din partea Cabinetului președintelui 
Consiliului Județean Vaslui, precum și colegii consilieri din cadrul Cabinetului 
Vicepreședintelui. Este de părere că și-au făcut datoria de a avea reprezentativitate, de a 
discuta punctual ce face de aici mai departe fiecare, conform cu ceea ce se dorește să iasă 
din acest proiect.  

Subliniază că este un proiect din zona ″hard″, un proiect de 1,5 mil. de euro, în 
care lideri sunt atât Consiliul Raional Soroca, cât și Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, 
respectiv Consiliul Județean Vaslui. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  declară că  
dorește să spună câteva lucruri despre manifestările culturale la care Consiliul Județean 
Vaslui a fost partener în luna august: Festivalul ″Hora din străbuni″ și ″Zilele Culturale ale 
Municipiului Vaslui″. Speră că cel puțin câțiva dintre consilierii județeni au participat la 
aceste manifestări care au fost de foarte bună calitate. 

Informează, de asemenea, că duminica viitoare, pe 22 august 2021, va avea loc o 
activitate culturală inițiată de Consiliul Județean Vaslui, un festival coral care va aduce pe 
scena din municipiul Vaslui formații corale de o certă valoare, printre care Corul <TRONOS> al 
Patriarhiei Române, Corul <DIGNUS EST> al Episcopiei Hușilor, o formație corală din Raionul 
Strășeni, Grupul ″Anton Pann″ și, evident, corul profesorului Negură care vor concerta în Piața 
Civică a municipiului Vaslui.  

Adresează rugămintea tuturor consilierilor județeni să participe la această 
activitate, în limita posibilităților. Este o activitate nouă pe care consiliul județean încearcă 
să o susțină anul acesta, în perspectiva internaționalizării acestui festival în viitor, a unei 
internaționalizări mai pronunțate, dincolo de invitații din Republica Moldova, manifestare 
care să stimuleze un gen de muzică care a fost uitat mai mult în anii aceștia, pentru care 
consiliul județean are argumente extraordinar de solide în ceea ce privește susținerea.  

Precizează că este vorba de faptul că personajul de la care a plecat ideea 
organizării acestui eveniment a fost celebrul compozitor român Gheorghe Cucu, unul din 
exponenții de seamă ai muzicii corale românești, care s-a născut la Puiești, județul Vaslui și 
care are nenumărate piese încă în circulație, după atâția ani de zile, în care s-a probat 
valoarea acestora.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu.                        
Domnul Gheorghe Veziteu declară că nu a primit un răspuns la interpelarea din 

ședința anterioară cu privire la reparațiile care s-au executat pe tronsonul de drum județean 



de la Buhăiești-Rebricea și afirmă că dorește un răspuns scris cu privire la cine a executat 
această lucrăre, care au fost obiectivele acestei lucrări, dacă a fost o reparație tranzitorie.  

Totodată, aduce la cunoștință, ca membru al Comisiei de urbanism, faptul că a 
observat că executantul lucrării a depus reziduurile materiale, pietriș care a rezultat din 
procesul tehnologic pe marginea drumului, iar în unele locuri chiar în șanțul din marginea 
drumului, afectând flora spontană și mediul natural. Solicită îndreptarea lucrurilor, declarând 
că nu este normal să se lase așa ”ca într-o țară neguvernată”. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 
că pe acel tronson s-au făcut niște reparații tranzitorii, urmând a se turna covor asfaltic pe 
toată porțiunea care a fost reparată, iar în legătură cu reziduurile rămase, declară că s-a 
discutat cu cei de la LDP să fie ridicate și se va verifica dacă s-a întâmplat sau nu acest lucru. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară lucrarea 
este făcută de LDP, pentru că pe acel tronson era o deteriorare gravă a covorului asfaltic din 
cauza transportului agabaritic care s-a practicat o perioadă pe acest drum județean și 
urmează să se finalizeze când se vor găsi resursele necesare, cu un covor asfaltic continuu.  

De asemenea, arată că s-a făcut solicitarea către Consiliul Județean Iași să 
repare/plombeze gropile de pe porțiunea care aparține Județului Iași, precizând că s-a 
intervenit doar pe porțiunea care aparține Județului Vaslui pentru a se putea circula civilizat 
în condițiile unei plombări. Asigură că se caută resurse pentru a se turna un covor asfaltic 
continuu pentru a se putea circula în condiții decente pe porțiunea ce aparține Județului 
Vaslui. 

Dă cuvântul doamnei consilier județean Iuliana Teslariu.   
Doamna Iuliana Teslariu  solicită informații cu privire la lucrările care se fac la 

drumul Bârlad-Laza-Codăești, declarând că a observat că acestea au stagnat. Câțiva cetățeni 
au întrebat-o, în calitate de consilier județean, care trebuie să știe despre ce este vorba, 
dacă este adevărat că oprirea acestui proiect s-a făcut pentru că nu a fost conform 
standardelor de realizare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că, într-
adevăr, pe cele trei loturi ale acestui proiect nu se toarnă covor asfaltic din anumite motive, 
și anume: pe lotul II este vorba de o soluție pentru o alunecare de teren care s-a produs pe 
raza comunei Bălteni, iar pe lotul I este vorba de o reclamație din partea unui cetățean în 
legătură cu execuția acestui proiect; este în desfășurare o expertiză; iar pe lotul III se 
lucrează la formula covorului asfaltic, urmând a se relua lucrările pe cele trei loturi după 
finalizarea acestor chestiuni. 

Dă cuvântul doamnei consilier județean Carmen Bularda.   
Doamna Carmen Bularda solicită informații cu privire la stadiul proiectului de 

reabilitare a sistemului de alimentare cu apă din Bârlad, având în vedere că s-a semnat 
contractul în luna martie. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, propune să se 
facă o informare detaliată în ședința viitoare în legătură cu derularea contractului, pe care o 
va face și în forma scrisă. 

Dă cuvântul doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu.   
Doamna Mihaela-Vica Bîicu declară că a fost întrebată de un cetățean din comuna 

Bunești-Averești dacă pentru DJ 244D s-a mai identificat vreo soluție de finanțare, pe 
tronsonul de pe raza Județului Vaslui, precizând că dumneaei a observat că drumul este doar 
pe lista lucrări de reparații efectuate de către LDP. Precizează că partea de pe raza Județului 
Iași este finalizată și că pentru cea de pe raza Județului Vaslui știe că nu ar fi existat o soluție 
de finanțare. Dacă există, solicită informații noi în acest sens. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că s-au 
făcut eforturi considerabile ca toate localitățile din județ să fie conectate la rețeaua de 
drumuri naționale, prin intermediul drumurilor județene, comunale sau sătești cu covoare 
asfaltice. S-a reușit ducerea covorului asfaltic până în Bunești, chiar dincolo de limitele către 
Județul Iași, din fonduri proprii. Afirmă că mai sunt câțiva km din drumul județean până la 
Bunești, pentru că s-a venit prin sat cu covorul asfaltic printr-un proiect executat prin PNDL. 



Totodată, declară că acest drum există în planul consiliului județean, dar din lipsă 
de fonduri, de programe care să ofere finanțare, lucrurile se mișcă cu dificultate, însă speră 
ca, până la sfârșitul acestui mandat, să se reușească să se facă și legătura cu Județul Iași, 
ținând cont că cei din Iași avansează către limita Județului Vaslui. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob.   
Domnul Liviu Iacob întreabă cu câte voturi a fost votat primul proiect de pe 

ordinea de zi. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că au 

fost 16 voturi ”pentru” și 15 voturi ”împotrivă”. 
Domnul Liviu Iacob întreabă dacă a fost luat în calcul și votul domnului consilier 

județean Bogdan-Vasile Popa. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu a 

fost luat în calcul, atât domnul Popa, cât și doamna Bîicu, pentru că nu au votat. ″Nu se iau în 
calcul, conform prevederilor Codului administrativ. Domniile lor au anunțat înainte de vot, 
când s-a început dezbaterea, interesul pe care-l au. (…) Au votat 31 de persoane″. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Bogdan-Vasile Popa.   
Domnul  Bogdan – Vasile Popa declară că nu a votat nici proiectul de hotărâre, nici 

amendamentele. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că se 

urmărește permanent ca voturile să fie exprimate în deplină legalitate. 
 
                                                      * 
 

                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
pentru participare și declară închise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 16 august 2021. 
 
Ora 1350 
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