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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 21 decembrie 2021, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

ORA 14,00 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide 

lucrările şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr. 283/2021, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 32 consilieri judeţeni în funcţie și 
președintele, lipsind domnul consilier județean Liviu Iacob, şedinţa este legal constituită. 

Doamna consilier județean Eugenia Steimberg participă la ședința consiliului 
județean prin utilizarea aplicației ZOOM, conform art. 180 alin.(1), teza a 2-a din Codul 
administrativ,. 

Declară deschise lucrările acesteia. 
Din partea Instituţiei Prefectului - Județul Vaslui participă domnul subprefect 

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

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

 
* 

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

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

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului 
Vaslui, pe anul 2021; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2021; 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru 

îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada 
noiembrie 2020 – octombrie 2021; 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în 
Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2022; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de investiții pentru anul 2022, 
aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul Integrat de Management al 
Deșeurilor Solide în județul Vaslui, care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și 
Dezvoltare (FIID); 

7. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 268 
mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în 
domeniul public al Județului Vaslui; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 90/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare 
pentru obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu 
apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bîrlad, Huși și 
Negrești – județul Vaslui”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de 
atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate și a 



documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în Județul 
Vaslui; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de 
Proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea monumentului istoric <<Podul 
Doamnei>>” localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui; 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.27/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în 
cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”, cu 
modificările ulterioare; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
24/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare 
Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși”; 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr. 3 și nr. 9 din anexa nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii Serviciului 
Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de 
Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul acesteia, cu modificările ulterioare; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 30/2015 privind aprobarea structurii organizatorice 
și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu 
Spătarul” Vaslui, cu modificările ulterioare; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr. 40 și nr. 155 din anexa nr. 
2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, cu modificările ulterioare; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării prin reorganizare a unor 
centre/complexe rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării a doi consilieri județeni 
care vor avea calitatea de membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în 
perioada 01.01.2021 – 31.12.2021; 

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui; 

21. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui nr.152/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în 
consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ,,Elisabeta Polihroniade” 
Vaslui; 

22. Informare cu privire la deplasarea efectuată în perioada 21-23 noiembrie 2021 
în Republica Moldova, raionul Nisporeni și raionul Anenii Noi. 

 
* 

*     * 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, propune, 

conform art.182 alin.(4), coroborat cu art.135 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului 



nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct: 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru 
personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public 
Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului Consiliului Județean Vaslui suplimentarea propusă, aceasta fiind aprobată cu 
unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”). 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, cu suplimentarea aprobată, acesta 
fiind aprobat cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”). 

 
* 
 

Totodată, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
propune modificarea ordinii de zi, chiar dacă s-a votat, în sensul că, punctele 22 și 23 de pe 
ordinea de zi să fie prezentate înaintea proiectelor de hotărâre aflate la punctele 19, 20 și 21 
pe ordinea de zi a consiliului județean, acestea fiind cu vot secret. 

Supune votului plenului Consiliului Județean Vaslui modificarea propusă, aceasta 
fiind aprobată cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”). 
 

* 
În ceea ce privește modalitatea de vot, se precizează că este necesară folosirea 

votului deschis, prin ridicarea mâinii, pentru proiectele de hotărâre existente pe ordinea de 
zi, cu excepția proiectelor de hotărâre de la punctele 19, 20 și 21, unde se va utiliza votul 
secret, potrivit prevederilor art. 139 alin.(6) și (7) din Codul administrativ. 

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

folosire a votului deschis la adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, cu 
excepția proiectelor de hotărâre de la punctele 19, 20 și 21. 

 
* 

*     * 
Totodată, readuce la cunoștința consilierilor județeni faptul că, potrivit art.228 

alin. (2) din O.U.G. 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. 
             Doamna Mihaela-Vica Bîicu anunță că nu va vota la primul proiect de hotărâre, fiind 
posibil să se afle într-un conflict de interese. 

 
* 

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

faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, este necesar 
votul majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință,  cu excepţia proiectelor 
de hotărâre de la punctele 1 - 5, 8, 11 și 12 pentru adoptarea cărora este necesar votul 
majorității absolute – 18 și a proiectului de hotărâre de la punctul 7, pentru adoptarea 



căruia este necesar votul a 2/3 din numărul consilierilor județeni în funcție – 23, potrivit 
prevederilor art. 139 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
* 

Informează, totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin.(4) coroborat cu 
art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a pus la dispoziţia plenului 
Consiliului Județean Vaslui, procesul-verbal încheiat în şedința ordinară a Consiliului 
Judeţean Vaslui din data de 26 noiembrie 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. 

Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului 
judeţean din data de 26 noiembrie 2021, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate 
de voturi (33 voturi “pentru”). 

Totodată, precizează că urmează să mai aibă loc o ședință și, fiind imposibil să se 
redacteze un proces-verbal într-un timp atât de scurt, solicită domnilor consilieri județeni 
acordul ca acesta să fie prezentat în prima ședință ordinară a consiliului județean din luna 
ianuarie 2022. În următoarea ședință extraordinară se va acorda sprijin financiar unor colegi 
și vor fi compensați cei care, prin hotărârea de guvern au primit niște sume mai mici decât 
ceilalți.  Intenția este de a le face o bucurie, astfel încât să se simtă și aceștia, la sfârșitul 
anului, tratați în mod egal.  

Supune votului plenului Consiliului Județean Vaslui propunerea, aceasta fiind 
aprobată cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”). 

 
                                                      * 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, predă 

conducerea ședinței domnului Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui, cu precizarea că are câteva probleme urgente de rezolvat. Mulțumește pentru 
înțelegere. 

                                                     * 
Părăsește sala de ședință domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 

Județean Vaslui. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 32. 
Preia conducerea ședinței vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui domnul 

Ciprian-Ionuț Trifan. 
                                                       * 

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

prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului 
Vaslui, pe anul 2021 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Aurel Anton, directorul executiv adjunct al Direcției economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 



Domnul Aurel Anton precizează că, la baza rectificării bugetului de stat stau o 
serie de factori. 

Un prim factor avut în vedere a fost emiterea unor acte administrative de către 
autoritățile centrale. Amintește de O.U.G. nr. 122/26.11.2021 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2021, prin care județului Vaslui i s-a alocat la TVA 
descentralizat suma de 763.000 lei. Totodată, în 10.12.2021 s-a alocat județului 
Vaslui, la sume de echilibrare, suma de 6.500.000 lei. De asemenea, prin două adrese 
de la Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, s-a 
retras suma de 10.000 lei din finanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui.  

Un alt factor care a stat la baza rectificării bugetului îl constituie analiza de către 
consiliul județean a veniturilor care s-au realizat până acum și posibilitățile de a se realiza 
până la finalul anului, comparativ cu cifrele care au fost prinse în buget. A rezultat că trebuie 
majorate veniturile cu suma de 1.753.550 lei. Astfel, toate aceste acte au determinat ca 
veniturile totale, în momentul de față, să suplimenteze bugetul la rectificarea a VI-a a 
bugetului local, cu suma de 8.547.550 lei. 

De asemenea, instituțiile publice și-au analizat fiecare bugetul propriu, inclusiv 
consiliul județean, și au constatat că o serie de fonduri nu mai sunt necesare. Prin urmare,  
au propus ca acestea să fie retrase, astfel încât cheltuielile totale să fie suplimentate cu 
suma de 4.802.565 lei. 

Repartizat în clasificația economică, la cheltuielile de personal se propune să se 
retragă suma de 150.645 lei, cheltuielile cu bunuri și servicii fondurile se vor suplimenta cu 
suma de 6.675.064 lei, fondul de rezervă bugetară se propune a se suplimenta cu suma de 
2.500.000, la transferurile între unități ale administrației publice se propune retragerea 
sumei de 4.786.131 lei, la asistență socială se suplimentează fondurile cu suma de 483.000 
lei, alte cheltuieli se suplimentează cu suma de 362.000 lei, iar la cheltuieli de capital se 
retrage suma de 265.401 lei. 

În ce privește rectificarea pe clasificația funcțională, la majoritatea capitolelor 
bugetare se retrag fondurile, cu excepția a trei capitole:  capitolul “autorități publice și 
acțiuni externe” unde se propune o suplimentare cu 10.000 lei la aparatul de specialitate la 
cheltuieli cu bunuri și servicii, la capitolul “alte servicii publice generale” se propune 
suplimentarea cu suma de 2.480.400 lei. Aici este fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
autorităților locale care se suplimentează cu suma de 2.500.000 lei. Se retrage de la Direcția 
Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui suma de 19.600 lei, la propunerea instituției. 

La capitolul “apărare” de unde se finanțează, în special, Centrul Militar Județean 
Vaslui, se propune retragerea fondurilor în sumă de 113.802 lei. 

La capitolul „învățământ” retragerea este în sumă de 715.907 lei. Este vorba de 
două instituții: Școala Profesională Specială „Sf. Ecaterina” Huși unde se propune retragerea 
sumei de 724.400 lei și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui unde se 
propune retragerea sumei de 9.893 lei. 

La capitolul „sănătate” fondurile se diminuează cu suma de 4.112.299 lei de la 
două instituții: Spitalul Județean de Urgență Vaslui cu suma de 3.753.969 lei și Centrul de 
Asistență Medico-Socială Băcești cu suma de 358.330 lei. 

La capitolul „cultură” retragerea totală este în sumă de 329.477 lei. La Muzeul 
Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui se diminuează cu suma de 117.500 lei, la Biblioteca 
Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui se diminuează cu suma de 137.650 lei, la Teatrul 
„Victor Ion Popa” Bârlad se propune retragerea sumei de 59.000 lei și la Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui se propune retragerea sumei de 
15.327 lei. 

La capitolul „asigurări și asistență socială” este o retragere totală în sumă de 
60.793 lei. La Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești se retrage suma de 477.732 lei. 

Toate sumele care au fost retrase au fost direcționate către capitolul 
“transporturi” unde s-a propus suplimentarea cu suma de 6.212.629 lei, pentru finanțarea 
cheltuielilor de întreținere și reparare a drumurilor județene.  



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

Domnul Gheorghe Veziteu precizează următoarele: “Bună ziua, domnule 
președinte, stimați colegi! Foarte succinct o să fiu, nu vreau să lungim artificial ședința, dar 
l-am ascultat pe domnul director și tot mai am câteva nelămuriri. Vă rog, punctual,  dacă 
vreți, să-mi explicați câte ceva din ce mi-am notat eu - coroborez cu ce ați spus deja până 
acum -: se suplimentează/se majorează fondul de rezervă cu 2.500.000 lei. De unde luăm ca 
să ajungem aici? Dacă aș fi găsit explicații mai corecte, mai populare în referatul de 
aprobare, nu vă deranjam!” 

 Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează, așa cum s-a expus, că s-au primit prin hotărâre de guvern 6,5 mil. lei rectificare. 
De acolo se suplimentează fondul de rezervă. Așa cum a anunțat și domnul președinte, joi va 
fi o ședință de îndată pentru a echilibra o serie de bugete ale unităților administrativ-
teritoriale care sunt în nevoie. Tot în ședința de îndată se va mai rectifica suma de 4 mil. lei, 
care se va duce la capitolul “transporturi” pentru a plăti ceea ce s-a făcut până aici.  

Domnul Gheorghe Veziteu mulțumește domnului vicepreședinte, cu precizarea că 
“acum știu că o să mai fie o ședință. V-am întrebat doar ca să se înțeleagă exact ce se 
întâmplă și ce se va mai întâmpla. 

Mai am încă o chestiune punctuală. Ați amintit deja, dar eu parcă nu sunt atât de 
lămurit. La capitolul “sănătate”, spune domnul președinte în referat, fondurile se 
diminuează cu 4.112.299 lei la spital și la Băcești, pe scurt. Cum a fost posibil să se întâmple 
chestia aceasta?” 

Domnul Aurel Anton precizează că s-a întâmplat în urma execuției bugetare când, 
fiecare instituție, analizându-și bugetul propriu, a constatat că nu mai poate cheltui acești 
bani. Fiind disponibili, au fost retrași.  

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă: “La partea de cheltuieli, se spune în același 
material, la secțiunea de funcționare se majorează cu 9.600.550 lei, iar la partea de 
dezvoltare se diminuează cu 4.203.985 lei. O mică explicație, vă rog!” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că sunt acele sume previzionate bugetar că se vor încasa din Programul Național 
de Dezvoltare Locală. S-a plătit și se așteaptă rambursarea la 11 mil. lei, din care 7 mil. deja 
s-au plătit. Dacă ar fi primit rambursarea într-un ritm mai bun în acest an, ar fi putut 
rostogoli toată suma pe care consiliul județean și-a propus să o preia din  Programul Național 
de Dezvoltare Locală și să o implementeze în drumurile județene, respectiv în Școala 
Profesională Specială „Sf. Ecaterina” Huși, care urmează să fie și recepționată.  

Întreabă dacă mai sunt intervenții.  
Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 19 voturi “pentru”, 0 voturi 
“împotrivă“ și 12 “abțineri” (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, 
Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Pălăduță Louis-
Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe și Teslariu Iuliana). 

Nu a votat doamna consilier județean Bîicu Mihaela-Vica.   

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind rectificarea a VI-a a 
bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2021. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că proiectul de hotărâre a fost adoptat, presupunând că “abținerile” nu erau din 
faptul că se dorește echilibrarea bugetelor comunităților care au primit mai puțin în cadrul 
acestei hotărâri de guvern. În cadrul negocierii naționale, fiecare dintre partidele care fac 
parte din anul guvernamental, și-au trecut anumite sume, iar aici se dorește ca sumele să fie 
echilibrate și să nu continue cu acel ritm în care unii primesc 10% și alții 90%. Mulțumește 
pentru vot. 

* 
                                                                   *    * 

 



II. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Aurel Anton, directorul executiv adjunct al Direcției economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Aurel Anton precizează că la această rectificare se propune ca veniturile 
să se diminueze cu suma de 18.062.526 lei. Amintește trei venituri mai importante în această 
structură, respectiv: venituri din prestări servicii și alte activități unde diminuarea este de 
5.048.621 lei; subvenții de la alte administrații unde diminuarea este de 4.786.131 lei și 
subvenții primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și pe finanțări 
aferente cadrului financiar 2014-2020 unde diminuarea este de 8.232.579 lei.                     

La cheltuieli diminuarea este de 18.069.157 lei și privește cheltuielile de personal 
unde diminuarea este de 5.043.547 lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 unde diminuarea este de 8.644.918 lei, 
iar la cheltuieli de capital diminuarea este de 3.739.584 lei.  

În cadrul bugetului sunt afectate patru capitole. Este vorba de „alte servicii 
publice generale” unde Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui a propus 
diminuarea fondurilor cu suma de 19.600 lei.  

La capitolul „sănătate” fondurile se diminuează cu suma de 17.171.212 lei, din 
care la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui diminuarea este de 16.812.882 lei, iar la Centrul 
de Asistenţă Medico-Socială Băcești diminuarea este în sumă de 358.330 lei. 

 La capitolul „cultură, recreere şi religie” fondurile se diminuează  cu suma de 
155.500 lei, din care: la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui fondurile se diminuează cu 
suma de 111.500 lei, la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad fondurile se suplimentează cu suma de 
15.000 lei – au avut niște reparații și le finalizează -, iar la Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad 
fondurile se diminuează cu suma de 59.000 lei.  

La capitolul „asigurări şi asistenţă socială” de unde se finanțează cele două centre 
de asistență medico-socială, diminuarea este în sumă de 722.845 lei, din care la Centrul de 
Asistenţă Medico-Socială Băceşti diminuarea este în sumă de 476.632 lei, iar la Centrul de 
Asistenţă Medico-Socială Codăeşti diminuarea este în sumă de 246.213 lei. 

Precizează că toate aceste diminuări sunt efectuate la propunerea instituțiilor în 
cauză.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă mai sunt intervenții.  

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 20 voturi “pentru”, 0 voturi 
“împotrivă“ și 12 “abțineri” (Afteni Mitică, Ardeleanu Mihai, Bîicu Mihaela-Vica, Bularda 
Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, 
Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe și Teslariu Iuliana). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind rectificarea a VI-a a 
bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii pe anul 2021. 

* 



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

prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 
2021 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Aurel Anton, directorul executiv adjunct al Direcției economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Aurel Anton amintește că domnii consilieri județeni au aprobat un credit 
intern în sumă de 50.000.000 lei prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui                     nr. 
210/2020, iar, în acest an, au aprobat un împrumut de la Trezoreria Statului de 20.000.000 
lei  prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 123/2021. 

Informează că aceste credite nu prea au fost folosite anul acesta și atunci s-a venit 
cu rectificarea, astfel încât să fie în concordanță cu ceea ce s-a executat. La venituri se 
prevede că se cheltuiește 1 mil. lei, care va fi folosit pentru drumul strategic. La acest 
împrumut, dobânda și comisioanele se plătesc în funcție de tragerile care se fac. La 
împrumutul făcut din trezorerie se plătește dobândă în fiecare lună și atunci s-a preferat ca 
celelalte obiective care se mai finanțează din împrumuturi să fie finanțate din împrumutul de 
la trezorerie unde se plătește deja dobândă.  

Așadar, din împrumutul de anul trecut se finanțează cu 1 mil. lei drumul strategic, 
iar cu 1,5 mil. lei se finanțează cele două proiecte care sunt în derulare: Creșterea eficienței 
energetice a imobilului Centrului Școlar de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” – este 
vorba de 1 mil. lei, iar suma de 500.000 lei se utilizează pentru plata facturilor la lucrările 
care s-au executat la Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport la Spitalul 
Județean Urgență Vaslui.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă mai sunt intervenții. 

Precizează că, pe cât posibil, se încearcă chivernisirea fiecărei sume și să se preia 
de acolo unde sunt de făcut plăți, de acolo de unde se plătesc dobânzi, dobânda la trezorerie 
fiind, oricum, mai mică decât cea din tragerile pe împrumutul luat. Este sigur că anul viitor 
va fi nevoie de aceste împrumuturi, iar piața nu mai este atât de facilă cum a fost în acest 
an.   

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

Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2021. 

* 
*    * 

IV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind  stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor 
pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru 
perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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



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

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

proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor 
cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021. 

* 
*    * 

V. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în 
Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2022 și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2022. 

* 
*    * 

VI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de investiții pentru anul 2022, 
aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul Integrat de 
Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui, care se finanțează din Fondul de 
Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID) și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  



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

Județean Vaslui. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 33. 
 
                                                       * 
Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că, înainte de a proiecta bugetul pe anul viitor, trebuie demobilizată această 
sumă din Fondul de Înlocuire și Dezvoltare pe care consiliul județean  îl are ca urmare a 
încasării redevențelor în cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor. Suma 
propusă de consiliul județean se dorește a fi folosită la o treaptă suplimentară în ceea ce 
privește stația de levigat, pentru a face deversări succesive în conformitate cu avizul pe care-
l dă Apa Prut Bârlad. Menționează că, pe lângă stația avută în cadrul sistemului, este nevoie 
de o stație suplimentară pentru a putea atinge acel ″LTPA 001+″, așa cum s-a solicitat și 
pentru a avea avizele de mediu, pentru a continua să funcționeze acest sistem.  

Precizează că proiectul s-a finalizat și că a fost dat și ultimul comunicat de presă. 
În luna ianuarie urmează să vină organismul intermediar pentru a verifica ultima plată, 
încheindu-se astfel acest proces. Pentru dezvoltarea acestui sistem, consiliul județean are în 
vedere derularea unui alt proiect. 

Întreabă dacă mai sunt intervenții. 
Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

aprobarea Planului de investiții pentru anul 2022, aferent activelor date în 
administrare/concesiune pentru Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide în 
județul Vaslui, care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID). 

*    
*    * 

VII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 
268 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată 
în domeniul public al Județului Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că, pe aliniamente, sunt arbori care, din cauza vârstei, încep să pună probleme în 
trafic. Au fost diverse probleme de-a lungul vremii și trebuie luată o hotărâre de consiliu 
județean pentru ca aceștia să poată fi tăiați în conformitate cu legislația în vigoare, pentru a 
nu a avea incidente și alte probleme ulterioare cu cetățenii. Menționează că, în urma 
problemelor apărute, pe un anumit segment de drum, Consiliul Județean Vaslui este parte 
într-un dosar în instanță și că, totodată, sunt solicitări din partea unor primării din județ să 
fie urgentată tăierea unei părți din aliniamentele îmbătrânite. Aduce la cunoștința plenului 



că arborii au fost marcați în regim silvic, deci va fi tăiat doar ce este marcat de cei de la 
ocolul silvic.  

Insistă asupra importanței acestei hotărâri, fără de care nu poate fi prestat serviciul 
de tăiere și de valorificare a masei lemnoase.   

Întreabă dacă mai sunt intervenții.  
Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 20 voturi “pentru”, 0 voturi 
“împotrivă“ și 13 “abțineri” (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, 
Bîicu Mihaela-Vica, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, 
Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe și Teslariu 
Iuliana). 

Dă cuvântul domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că are o 

problemă. Nu vrea să mai întrebe de ce unii consilieri județeni se abțin, iar alții sunt 
împotrivă, însă, atunci când Consiliul Județean Vaslui va ajunge în instanță din cauza 
problemelor provocate de plopii prăbușiți pe marginea drumului, cei care nu au votat pentru 
adoptarea acestui proiect de hotărâre vor fi chemați în solidar pentru a suporta consecințele 
în numele instituției. Întreabă: „Nu vreți să înțelegeți că este obligația noastră ca să facem 
tot ce e în putința consiliului județean? Pentru faptul că nu există o majoritate clară, de 
partea aceasta, ar trebui să se prăbușească copacii pe mașinile oamenilor? Că nu-i pentru 
mine, nu-i pentru majoritatea PSD-ALDE, pur și simplu este o datorie a noastră 
cetățenească!‟ 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează plenul consiliului județean că proiectul de hotărâre privind valorificarea prin 
licitație publică în plic închis a 268 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe 
aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public al Județului Vaslui, nu a 
întrunit numărul de voturi pentru a fi adoptat. 

 
                                                       *    

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

prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 90/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei 
de cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului 
de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările 
Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui” și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
 
                                                      * 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Valentin Crețescu. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 32. 
 
                                                       * 
 

 



Discuţii: 

                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni.  
      Domnul Mitică Afteni observă că, în propunerea de proiect, stadiul fizic la Bârlad 
este de 2,5% și stadiul financiar de 15%,  concluzionând că, dacă se continuă așa, cu 3,5% pe 
an, sunt necesari 28 de ani pentru o lucrare finală. 

     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că sunt diverși factori care conduc la acest lucru. Și, deși se dorește a fi 200% și nu 
3,5% , respectiv 15%, consiliul județean nu poate trece peste anumite chestiuni cum ar fi, pe 
de o parte de actualizări, pe de altă parte legate de implementare și recepție legală și 
corectă pentru a avea o prestare și un bun așa cum se dorește prin proiect. Declară că nu 
poate fi depășit cadrul legal. Chiar dacă se dorește ca ritmul să fie altul, consiliul județean 
trebuie să facă și să continue procedurile legale pentru a putea ajunge într-o implementare. 
      Domnul Mitică Afteni declară că este total de acord și vrea să știe dacă există un 
grafic de implementare și dacă îi urmărește cineva pe acei prestatori. 
               Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că în 
cadrul unui contract semnat sunt reguli care trebuie respectate. Precizează că  apariția  
situațiilor concrete din realitate este o altă problemă și că trebuie luate măsuri adecvate 
acestora. Subliniază că nu se lucrează la întâmplare, pe bază de spontaneitate. 
        Domnul Mitică Afteni este de părere că „e cam puțin totuși! La Vaslui e 83%, la 
Bârlad e 3,5 și noi stăm tot în mâl.‟ 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă mai sunt intervenții.  

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

Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 90/2017 pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiții 
„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de 
canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul 
Vaslui”. 

*    
*    * 

IX. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității 
de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate și a 
documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în 
Județul Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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.  
Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, cere 
permisiunea de a depune un amendament la proiectul de hotărâre, ca urmare a  O.U.G. nr. 
130/2021, care a reglementat anumite lucruri în ceea ce privește scoaterea la licitație și 
parcursul atribuirii, și a dialogului pe care l-a avut cu Asociația Transportatorilor. 

 
 



Dă citire amendamentului: 
“AMENDAMENT 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de 
atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a 
documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în Județul 
Vaslui 

 
Ulterior elaborării și publicării proiectului de hotărâre, în data de 18 decembrie 

2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României O.U.G. nr.130/2021 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative. Articolul LI (51) prorogă valabilitatea termenelor prevăzute în art.66 
alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.70/2020 până la data de 31.12.2022, acordându-se, așadar, 
termen de un an pentru finalizarea procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii 
publice de transport rutier de persoane. 

Având în vedere cele de mai sus, propun următorul amendament: 
Articolul nr.14 al proiectului de hotărâre se va modifica, completa și va avea 

următorul conținut: 
“Art.14. – (1) Se prelungeşte valabilitatea Programului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Vaslui nr.169/2012, cu modificările şi completările ulterioare, până la 
data de 31 decembrie 2022. 

(2) Termenele prevăzute în cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.14/2021 privind aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public județean 
de persoane prin curse regulate, în județul Vaslui se prorogă până la data de 31.12.2022.” 

Alineatul nr. 2 al art.15 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(2) Se împuternicește președintele Consiliului Județean Vaslui să semneze, după 

atribuire, contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de 
persoane, prin curse regulate, actele adiționale ce se vor încheia la acestea, licențele de 
traseu și celelalte documente necesare efectuării serviciilor, precum și actele adiționale la 
contractele încheiate conform Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.14/2021 privind 
aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public județean de persoane prin 
curse regulate, în județul Vaslui.” 

În urma analizei solicitărilor Asociației Transportatorilor din Vaslui,  propun ca 
litera c) a art.14 alin.(3) din Anexa nr. 2 la proiect, care cuprinde Regulamentul pentru 
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate în județul Vaslui, 
pentru perioada 2022-2032, să aibă următorul cuprins: 

”c) prin modificarea numărului de curse de către autoritatea judeţeană de 
transport, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a 
acestuia, ulterior consultării operatorului de transport care operează acel traseu;”. 

 
                                                      * 
Revine în sala de ședință domnul consilier județean Valentin Crețescu. 
Părăsesc sala de ședință domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 

Județean Vaslui și domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui. 

Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 31. 
 
                                                       * 

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

Domnul Gheorghe Veziteu declară: ‟După cum vă spuneam și înainte de începerea 
ședinței, și noi am fost contactați, noi, consilierii Partidului Național Liberal, de Asociația 
Transportatorilor, cu rugămintea de a-i sprijini pe dumnealor în a obține un document cât 
mai favorabil. Ne-am asigurat, în primul rând, că dumnealor au contactat și consiliul 



județean, pe specialiști; ne-au confirmat și nu ne-am mai suprapus în muncă, am fost de 
acord, inclusiv în discuții cu doamna secretar, că este corect și bine, și drept ca să se ocupe 
de această problemă echipa de specialiști din consiliul județean.  

Astăzi am reluat dialogul și am primit confirmări și de la domnul vicepreședinte și 
de la doamna secretar general că s-a reluat dialogul cu acei oameni interesați și că s-au 
făcut toate eforturile pentru a veni în sprijinul lor, a satisfacerii în cea mai mare măsură a 
celor solicitate. Noi venim și spunem că, dacă discuțiile au fost în spiritul legii și avem 
această convingere că dumneavoastră, specialiștii din consiliul județean, ați făcut tot 
posibilul ca să oferiți maximum, dar în condițiile legii, venim și spunem deci că vom sprijini 
acel amendament, inclusiv proiectul de hotărâre. Vă mulțumim!‟  

În continuare, referindu-se la proiectul de hotărâre privind valorificarea prin licitație 
publică în plic închis a 268 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele 
drumurilor județene, aflată în domeniul public al Județului Vaslui, precizează: ‟Noi am 
propus o soluție pentru chestiunea copacilor. Este la îndemână. Am mai spus-o și nu are rost 
să o mai repetăm!‟ 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, îl invită 
pe domnul consilier județean Veziteu să spună care este soluția.  

Domnul Gheorghe Veziteu precizează: ″Am spus că treaba se poate reglementa 
printr-un regulament de exploatare a masei lemnoase de pe întregul județ. Cred că asta este 
cea mai bună soluție. Dacă nu am căzut de acord să găsim această soluție, ne chinuim așa″. 

Domnul Vasile Puf declară: ‟Eu cred că domnul Veziteu are o viziune mai largă, se 
gândește în timp. Ce să facă cu acei copaci?! Că din 2023, Uniunea Europeană, după cum știm 
cu toții, ne interzice să mai utilizăm masa aceea lemnoasă, putredă, dintr-un plop din care 
nu se poate face mare lucru, să o mai utilizăm... Așa că eu îi dau dreptate domnului Veziteu 
pentru că, probabil, se gândește să taie copacii aceștia peste 50 de ani‟. 

Domnul Gheorghe Veziteu răspunde: ″Sunteți ironic, dar ironia asta ține în alte 
cercuri, nu în cercul ăsta. Nu facem ironii! Noi ne-am adresat la modul cel mai serios, prin 
documente scrise către secretarul general, nimic altceva!″ 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că, pentru a nu avea anumite probleme și a nu pune în impas consiliul județean, 
nu trebuie alte regulamente și alte reguli, atâta timp cât este statuat de statul român și că 
regimul silvic spune exact cum trebuie făcut acest lucru, arătând: ‟Noi, aici, ne prelevăm de 
o majoritate, de faptul că ne trebuie 2/3. Altminteri, nu aveam niciun fel de problemă cu 
acest lucru. Sunt câțiva copaci, nu sunt așa mulți!”  

Dă cuvântul domnului consilier județean Bogdan Rotariu. 
Domnul Bogdan Rotariu precizează: ‟Noi, în trecut, când a mai fost dezbătută 

problema lemnului, noi, grupul de consilier PNL, am propus ca această masă lemnoasă să fie 
folosită de comunitățile din care se taie. Și, în special, pentru școlile care sunt în continuare 
încălzite pe lemne, care cumpără lemnul la un preț foarte mare în momentul de față. Prețul 
la lemne a crescut și nu au fost luați în seamă. Acum, dumneavoastră veniți și ne reproșați 
nouă că noi nu am fost de acord cu modul de licitare a masei lemnoase. Mulțumesc!” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
subliniază că domnul Bogdan Rotariu spune că nu trebuie vândută masa lemnoasă. Îi 
adresează rugămintea să spună acest lucru și Curții de Conturi. 

Dă cuvântul  domnului consilier Liviu  Filip. 
    Domnul Liviu Filip precizează că grupul de consilieri PNL s-a opus proiectului de 

valorificare a masei lemnoase. Este de părere că recoltarea masei lemnoase de către  
consiliul județean, conform codului silvic,  poate fi făcută oricând și declară: ‟Recoltează 
masa lemnoasă, o depozitează în altă parte și apoi o valorifică în alt mod. Noi ne-am opus 
doar valorificării masei lemnoase, pe care o puteți face oricând.‟     

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dorește 
să știe cum poate fi făcut acest lucru. 

Domnul Liviu Filip răspunde: ‟Aveți deja APV-ul de la Olcolul Silvic. Aveți deja toate 
actele, și atât: cu o firmă de exploatare sau chiar cu Direcția Silvică‟. 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă 
că, pentru exploatare, consiliul județean are Societatea ‟Lucrări Drumuri și Poduri‟ S.A. 
Vaslui. Problema este că instituția trebuie să valorifice, pentru că prestează un serviciu pe 
care trebuie să-l acopere financiar.  

Domnul Gheorghe Veziteu declară: ″Domnule vicepreședinte, orașul Bârlad are un 
asemenea regulament! Vorbiți la primărie și vedeți chestia asta, cum se valorifică lemnele  
din parcuri, din altceva, deci este un regulament! E la noi în județ modelul! Nu trebuie să-l 
găsim la Bihor!″ 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 
că înțelege punctul de vedere al domnului consilier județean Veziteu, dar că ar trebui ca toți 
să fie mai bine informați când se discută despre lucrurile acestea. Este de părere că toată 
lumea știe de existența regulamentelor și a contractelor de prestări servicii cu anumite 
societăți, mai ales că s-a votat în ședințele de consiliu județean. Afirmă că nu trebuie dusă 
până la capăt această discuție și că de reținut este faptul că proiectul de hotărâre nu a 
trecut.  

Referindu-se la serviciul de transport, spune că acesta trebuie atribuit în acest an, 
precizând că s-a purtat un dialog cu Asociația Transportatorilor. Totodată, informează că a 
avut loc și o dezbatere publică pe marginea acestui regulament de atribuire. Este de părere 
că toată lumea dorește ca în județul Vaslui să fie ″un transport public cât mai bun și, atât 
elevii, cât și cetățenii județului, să aibă un transport cât mai corect și cât mai ridicat din 
punct de vedere al calității″. Speră că se va termina și viabilitatea drumurilor, pentru a 
asigura și cadrul unui transport nu numai de calitate, dar și viabil.     

Întreabă dacă mai sunt intervenții.  
Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean amendamentul 

propus. 
Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost aprobat amendamentul 

propus de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, supune 

votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre, cu amendamentul 
aprobat. 

Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a serviciului public de 
transport județean de persoane prin curse regulate și a documentației de atribuire a 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane 
prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în Județul Vaslui". 

*    
*    * 

X. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de 
Proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea monumentului istoric <<Podul 
Doamnei>>” localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
 
 
 



Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că este un proiect de hotărâre necesar pentru consiliul județean, care vrea să 
depună proiecte, atât la Ministerul Culturii, cât și la Ambasada Statelor Unite, pentru a găsi 
finanțare și a reabilita acest pod care este, după cum se știe, în curba de la Costești. 

Întreabă dacă sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții 
“Reabilitarea monumentului istoric <<Podul Doamnei>>” localizat în satul Chițcani, 
comuna Costești, județul Vaslui. 

*    
*    * 

XI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.27/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui 
în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - 
Vaslui”, cu modificările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
 
                                                        * 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Mădălin-Claudiu Căciulă. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 30. 
 
                                                       * 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.27/2020 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - 
istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”, cu modificările ulterioare. 

*    
*    * 

XII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
24/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare 



Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși” Vaslui și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 

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

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

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

Domnul Gheorghe Veziteu declară: ″Am o problemă cu privire la valoarea totală a 
investiției aprobată pentru acest obiectiv. Am solicitat lămuriri în cadrul comisiei de 
urbanism. Personal, țin să afirm că explicațiile oferite de domnul director Agafiței au fost 
foarte serioase, foarte pertinente și eu, personal, m-am lămurit. Dar cred că este o ocazie ca 
dumnealui să reia un pic explicația și pentru ceilalți colegi. 

 Ați observat ce am observat și eu, adică o valoare aproape dublă față de valoarea 
inițială și cred că este bine ca dumnealui să explice și nouă, și opiniei publice, cum s-a făcut 
posibilă așa o creștere a valorii. Nu fac decât să citez din referatul de aprobare al domnului 
președinte care spune următoarele, la cap. III.: «Impactul financiar asupra bugetului 
județului: față de valoarea inițială a investiției aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean  
Vaslui nr.24/2018, care era de 7.721.767,46 lei, inclusiv TVA, valoarea actualizată conform 
devizului general din decembrie 2021 este de 15.213.701,36 lei, inclusiv TVA, din cauza 
actualizării prețurilor la manoperă, materiale și a măsurilor suplimentare solicitate de ISU. 
Diferența, căci nu este o diferență mică, deci aproape se dublează, va trebui suportată din 
bugetul local al județului Vaslui». Dacă sunteți de acord, îl invit pe domnul director să 
explice încă o dată acest lucru. Mulțumesc mult! ″ 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că, așa cum a făcut precizările și în cazul heliportului, în trecut una era avizul de 
principiu, altul era avizul final și de aceea s-a ajuns la chestiunea aceasta, pe de o parte.  

Pe de altă parte, întrucât consiliul județean va trebui să suporte neeligibilitatea, 
pentru a face un proiect în continuare, orice sumă o poate atrage, cât de mică, e un plus 
valoare pentru ceea ce are de făcut. În cadrul acelei școli, Sf. Ecaterina,   Consiliul Județean 
Vaslui mai are un proiect din Programul Național de Dezvoltare Locală care se va recepționa 
anul acesta, și se face o școală nouă. Informează că sunt mai multe proiecte în derulare, a 
fost o chestiune de regulament, de avizare de principiu și aviz final.  

Domnul Vasile Puf precizează: ″Domnule președinte, dacă-mi permiteți și mie, eu îi 
mulțumesc domnului Veziteu pentru grija pe care ne-o poartă, dar vreau să-l informez că în 
comisia de buget finanțe am avut același gen de discuții și domnul Agafiței ne-a luminat și pe 
noi, ne-a și convins. Mulțumesc frumos!″ 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Emilian Agafiței - directorul executiv al Direcției Dezvoltare și Cooperare 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Emilian Agafiței declară că va mai face o clarificare, pe scurt, referitor la 
acest obiectiv de investiție. Afirmă că este normal ca, în momentul în care se vine cu 
propunerea de actualizare a unui deviz cu aproape 100%, să fie date și explicațiile 
corespunzătoare.  

Informează că pentru acest obiectiv de investiție, plecând de la faza DALI, 
documentație elaborată în anul 2017 și depusă pentru obținerea finanțării prin Programul 



Operațional Regional în anul 2018, până la momentul finalizării proiectului tehnic curent, 
când a fost și recepționat, a trecut ceva timp și, bineînțeles, în această perioadă, legislația în 
vigoare a suferit anumite modificări.  

Se referă la ordonanța de guvern care a venit cu o modificare a salariului minim în 
construcții și la prețurile care au evoluat, cel puțin în ultimul an, foarte mult, atât la 
materiale, cât și la toate resursele folosite în execuția lucrărilor, pe lângă soluțiile modificate 
în urma obținerii avizului ISU, care a durat aproape 8 luni.  

Toate aceste motive au făcut ca devizul proiectului acestei investiții să sufere 
modificări în plus cu aproape 96%. Perioada s-a prelungit și din cauza faptului că la faza de 
proiectare, așa cum a mai informat într-o ședință, a fost reziliat contractul de proiectare din 
cauză că prestatorul nu a reușit să realizeze proiectul în timpul estimat și declarat în ofertă.  
S-a reluat procedura de achiziție pentru realizarea proiectului tehnic. Totodată, a durat 
aproape 8 luni obținerea avizului din partea ISU. Toate acestea au făcut ca abia în luna 
decembrie anul curent să poată fi recepționat proiectul.  

Precizează că, din acest motiv, devizul actualizat a suferit aceste modificări, 
inclusiv indicatorii tehnico-economici care trebuie actualizați cu valoarea nouă.     

Domnul Gheorghe Veziteu declară: ″Îmi permiteți să-i mulțumesc domnului 
director și  în numele marelui public care, poate, urmărește și a înțeles aceste explicații. 
Mulțumesc mult!″ 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 
că este de acord cu domnul Veziteu. Este de părere că publicul trăiește și creșterea inflației 
care a condus la creșterea prețurilor și care, și ea, a condus la creșterea cofinanțării 
Consiliului Județean Vaslui. 

Întreabă dacă mai sunt intervenții. 
Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 24/2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială 
„Sfânta Ecaterina” Huși” Vaslui. 

*    
*    * 

XIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr. 3 și nr. 9 din anexa nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii 
Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția 
Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul acesteia, cu modificările ulterioare și dă cuvântul 
domnului Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică 
locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

Preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi 
coordonarea consiliilor locale, precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, cere 
permisiunea, înainte de a trece la discuții, de a depune un amendament la proiectul de 
hotărâre, pentru că au intervenit, între timp, câteva modificări. Pentru a nu vota un proiect 
de hotărâre și a-l amenda în altă ședință, pentru a avea un proiect de hotărâre care să 
meargă înainte încă din faza în care a fost supus votului consiliului județean, va supune 
atenției următorul amendament. 

Dă citire amendamentului: 
 

                                                              “AMENDAMENT 
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr. 3 și nr. 9 din anexa nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii 
Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția 



Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul acesteia,  cu modificările ulterioare 

 
Ulterior elaborării și publicării proiectului de hotărâre, cu adresa nr. 

32299/16.12.2021, înregistrată la Consiliului Județean Vaslui sub nr. 18854/16.12.2021, 
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui solicită Consiliului Județean Vaslui 
trei noi transformări de posturi, pentru promovarea personalului, conform raportului de 
evaluare nr. 32296/2021 și a rapoartelor finale de concurs/examen nr. 32293/2021 și nr. 
32294/2021. 

Având în vedere cele de mai sus, propun următorul amendament: 
După articolul II, se introduc trei articole noi, care vor avea următorul cuprins: 
“Art.III. – (1) Se aprobă transformarea unui post de funcție publică de consilier, 

clasa I, gradul profesional debutant, ID post 179731 din cadrul Compartimentului 
Financiar Contabilitate în consilier, clasa I, gradul profesional asistent, în vederea numirii 
în funcția publică definitivă. 

 (2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru 
schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui 
în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul acesteia, poziția nr. 21, coloana 7 – ”Gradul 
profesional” se modifică și va avea următorul cuprins: ”asistent”. 

Art.IV. – (1) Se aprobă transformarea unui post de funcție contractuală de 
inspector de specialitate, gradul profesional I din cadrul Compartimentului Secretariat, 
Juridic și Contencios în inspector de specialitate, gradul profesional IA, în vederea 
promovării personalului contractual care a susținut examenul de promovare în gradul 
profesional imediat următor. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru 
schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui 
în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul acesteia, poziția nr. 18, coloana 7 – ”Gradul 
profesional” se modifică și va avea următorul cuprins: ”IA”. 

Art.V. – (1) Se aprobă transformarea unui post de funcție contractuală de 
inspector de specialitate, gradul profesional I din cadrul Compartimentului Financiar 
Contabilitate în inspector de specialitate, gradul profesional IA, în vederea promovării 
personalului contractual care a susținut examenul de promovare în gradul profesional 
imediat următor. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru 
schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui 
în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul acesteia, poziția nr. 22, coloana 7 – ”Gradul 
profesional” se modifică și va avea următorul cuprins: ”IA”. ” 

Următoarele articole ale proiectului de hotărâre se renumerotează, proiectul 
urmând a avea 7 (șapte) articole.  

Se va modifica și titlul acestui proiect de hotărâre: <Proiect de hotărâre pentru 
modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
139/2021 (...)>, deci nu numai poziția nr.3 și poziția nr.9 pentru că, după cum ați văzut, în 
amendament sunt mai multe poziții.  

Anexăm adresa nr. 32299/16.12.2021.” 
Precizează că acesta este amendamentul pentru a avea o hotărâre cât mai bună și 

pentru a putea merge mai departe cu acest proiect de hotărâre. 
Întreabă dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Nu sunt. 
Nefiind discuții, supune votului plenului consiliului județean aprobarea 

amendamentului propus, precizând că s-au înregistrat: 29 voturi “pentru”, 0 voturi 
“împotrivă“ și 1 “abținere” (Chirica Lucian-Corneliu). 

Cu majoritate de voturi a fost aprobat amendamentul propus. 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre, cu amendamentul 
aprobat, precizând că s-au înregistrat: 29 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă“ și 1 
“abținere” (Chirica Lucian-Corneliu). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea pentru modificarea unor 
poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru 
schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor 
Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și 
a statului de funcții al personalului din cadrul acesteia, cu modificările ulterioare. 

* 
*     * 

XIV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 30/2015 privind aprobarea structurii 
organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene 
“Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, cu modificările ulterioare și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre.  
Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
30/2015 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului 
din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, cu modificările 
ulterioare. 

*    
*    * 

XV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă sunt discuții. Nu sunt. 
Nefiind discuții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului 

de hotărâre.  
Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui. 

 



*    
*    * 

XVI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr. 40 și nr. 155 din anexa nr. 
2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, cu modificările ulterioare și dă cuvântul domnului Cain Dan-Liviu, 
preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea 
consiliilor locale, pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

Preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi 
coordonarea consiliilor locale, precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă sunt discuții. Nu sunt. 

Nefiind discuții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului 
de hotărâre.  

Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea pozițiilor nr. 40 și nr. 155 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările 
ulterioare. 

*    
*    * 

XVII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 
cu modificările și completările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

2. 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.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Nu sunt. 
Nefiind discuții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului 

de hotărâre.  
Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor 
de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare. 

*    
*    * 

XVIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării prin reorganizare a unor 
centre/complexe rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 



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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă sunt discuții. Nu sunt. 

Nefiind discuții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului 
de hotărâre.  

Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea înființării prin reorganizare a unor centre/complexe rezidențiale pentru 
persoanele adulte cu dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui. 

* 
*    * 

XXII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă Informarea cu privire la deplasarea efectuată în perioada 21-23 noiembrie 2021 
în Republica Moldova, raionul Nisporeni și raionul Anenii Noi. 

Fiind de părere că fiecare dintre domnii consilieri județeni a văzut pe ordinea de zi 
acea informare, consideră că aceasta trebuie făcută de către cei care au fost la Anenii Noi, 
nu de către domnia sa.  

Întreabă dacă sunt intervenţii, întrebări, clarificări, observaţii. Nu sunt. 
*    

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

prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru 
personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului 
Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și 
completările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

2. 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.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă sunt discuții. Nu sunt. 
Neavând discuții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului 

de hotărâre.  
Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor 
de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia 
ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru 
Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare. 

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

Județean Vaslui și domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui. 

Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 32. 
 
                                                       * 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

precizează că, după cum s-a spus la începutul ședinței,  pentru proiectele de hotărâre de la 
punctele 19, 20 și 21 pe ordinea de zi, se va utiliza votul secret. Pentru operativitate, ulterior 
prezentării, va solicita propuneri pentru toate cele trei proiecte. Votul se va exercita după 



formularea tuturor propunerilor, când fiecare dintre domnii consilieri județeni va primi 3 
buletine de vot, câte unul pentru fiecare proiect de hotărâre. 

 
*    

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea nominalizării a doi consilieri județeni 
care vor avea calitatea de membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea 
desfășurată în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021. 

Dă cuvântul domnului Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică și de 
disciplină, administraţie publică locală și coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta 
avizul la proiectul de hotărâre nr.19 privind aprobarea nominalizării a doi consilieri 
județeni care vor avea calitatea de membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea 
desfășurată în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021. 

Informează că la secretarul general al județului au fost depuse trei 
nominalizări, acestea fiind: 

- din partea Partidului Național Liberal a fost nominalizat domnul consilier 
județean Liviu Iacob; 

- din partea grupului consilierilor județeni ai ALDE a fost nominalizat domnul 
vicepreședinte Marian Dan-Mihai; 

- din partea Partidului Social Democrat a fost nominalizat domnul 
vicepreședinte Trifan Ciprian-Ionuț. 

Întreabă dacă mai sunt alte propuneri. Nu sunt. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează, legat de propunerea grupului consilierilor 

județeni ai Partidului Național Liberal, că s-a ținut cont de vasta experiență de consilier a 
domnului Iacob, atât de consilier local, cât și de consilier județean și, de asemenea, când s-a 
făcut nominalizarea s-a ținut cont și de studiile juridice pe care le are domnul Liviu Iacob.   

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 
că a crezut că s-a luat în calcul profesia de liber profesionist în insolvență. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează: “Este vorba de activitatea unui jurist, cred 
că, mai potrivit decât un jurist nu poate fi altcineva. Dar asta este opinia noastră. Vă 
mulțumesc!” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 
că este de acord cu cele precizate de domnul consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“A activității, nu a capacității!” 

Domnul Gheorghe Veziteu  precizează că este vorba de activitate, aceasta fiind de 
jurist profesionist. 

* 
*    * 

XX. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui. 

Informează că avizele comisiilor de specialitate au fost deja prezentate de-a lungul 
vremii, pentru că tot a fost acest vot care nu s-a mai terminat. Au fost două nominalizări, 
încă de la început: domnul consilier județean Ștefan Gheorghe – PNL și doamna consilier 
județean Teslariu Iuliana – USR-Plus. 

Întreabă dacă mai sunt alte propuneri. Nu sunt. 



Domnul Buzatu Dumitru, președintele  Consiliului Județean Vaslui, adresează 
rugămintea de a-i vota pe colegi, pentru că este un vot confuz care nu dă rezultate, în 
condițiile în care nimeni nu se opune, practic, la acele nominalizări. Dacă s-ar fi opus, s-ar fi 
făcut alte propuneri. Adresează rugămintea de a-i sprijini pe colegi, pentru a putea participa 
la activitățile respective. 

* 
*    * 

XXI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui nr.152/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în 
consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ,,Elisabeta 
Polihroniade” Vaslui.  

   Reamintește că, în ședința ordinară din data de 29.10.2021, ca urmare a derulării 
votului secret, a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Județean Vaslui domnul 
consilier județean Puf Vasile.  

Având în vedere că, legislația în vigoare prevede desemnarea a doi reprezentanți 
din partea Consiliului Județean Vaslui, se impune completarea cu încă un reprezentant al 
consiliului județean.  

 Informează că propunerile la acest proiect de hotărâre se mențin și sunt 
următoarele: domnul consilier județean Pălăduță Louis-Iulian –PNL și domnul consilier 
județean Braniște Sorin – ALDE. 

Întreabă dacă mai sunt alte propuneri. Nu sunt. 
Informează că se va trece la redactarea buletinelor de vot, cu luarea în considerare 

a propunerilor formulate. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

informează că doamna consilier județean Mihaela-Vica-Bîicu solicită să fie schimbată în 
această comisie de către domnul consilier județean Mitică Afteni. 

Dă cuvântul doamnei Diana-Elena Ursulescu - secretar general al județului. 
Doamna Diana-Elena Ursulescu reamintește că, în cadrul ședinței consiliului 

județean din data de 09.11.2020, a fost desemnată o comisie de numărare a voturilor, 
formată din 3 membri, respectiv domnii: Lupu Costică, Pricop Ghiorghe și doamna Bîicu 
Mihaela-Vica. În locul doamnei Bîicu Mihaela-Vica este propus domnul Afteni Mitică. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului Consiliului Județean Vaslui modificarea propusă, precizând că aceasta a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”). 

Adresează rugămintea ca membrii comisiei să-şi intre în atribuţiuni.   
Prezintă procedura de vot: fiecare consilier judeţean primeşte câte un buletin de 

vot, pe care este trecut numele candidaţilor propuşi și funcția pentru care aceștia 
candidează. Se va intra în cabina de vot, iar pentru exprimarea opţiunii se va bara în dreptul 
candidatului printr-o linie unul dintre cuvintele  da sau nu. 

 
                                                                  * 

        Doamna consilier județean Eugenia Steimberg nu participă la vot.  
     Numărul membrilor consiliului județean care participă la vot este 31. 

 
                                                                  * 
 

*     EXERCITAREA VOTULUI    * 
 

 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului consilier județean Ghiorghe Pricop pentru a prezenta procesele-verbale cu 
rezultatul votului secret. 
                                                                   * 

                                                 *    * 



Domnul Ghiorghe Pricop  prezintă procesele-verbale privind rezultatul votului 
secret exprimat de consilierii județeni pentru:  

- aprobarea nominalizării a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de 
membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în perioada 
01.01.2021 – 31.12.2021: domnul Trifan Ciprian-Ionuț (21 voturi “pentru” și 7 voturi 
“împotrivă”), domnul Marian Dan-Mihai (16 voturi “pentru” și 12 voturi “împotrivă”) și 
domnul Iacob Liviu (10 voturi “pentru” și 18 voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 3. 
Domnii Trifan Ciprian-Ionuț și Marian Dan-Mihai au întrunit numărul necesar 

de voturi pentru a fi desemnați. 
- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă 
”Elisabeta Polihroniade” Vaslui: domnul Ștefan Gheorghe (10 voturi “pentru” și 17 voturi 
“împotrivă”) și doamna Teslariu Iuliana (17 voturi “pentru” și 10 voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 4. 
Doamna Teslariu Iuliana a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnată. 
-  completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.152/2021 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 
administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ,,Elisabeta Polihroniade” Vaslui: 
domnul Pălăduță Louis-Iulian (12 voturi “pentru” și 17 voturi “împotrivă”) și domnul Braniște 
Sorin (17 voturi “pentru” și 12 voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 2. 
Domnul Braniște Sorin a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnat. 
                                                                  * 

                                                *    * 
                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 21 decembrie 
2021. 

 
Ora 1700 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu        
 
 
 
                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                 Diana-Elena Ursulescu  
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Șef birou – Marilena-Eugenia Andronic 
Consilier – Cristina Arcăleanu 
Consilier – Radu Clătinici 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 

 
     
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


