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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 22 septembrie 2021, 

în ședința de îndată a Consiliului Județean Vaslui 
 
ORA 15,00 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide lucrările 

şedinţei de îndată convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
217/2021, mulțumind domnilor consilieri județeni pentru disponibilitatea de care au dat dovadă 
răspunzând invitației de a participa la ședință. 

Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin 
utilizarea aplicației Zoom, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 30 consilieri judeţeni în funcţie și 
președintele, lipsind următorii consilieri județeni: Bularda Carmen, Pricop Ghiorghe și Tiron 
Cristina-Mihaiela, şedinţa este legal constituită. 

Se declară deschise lucrările ședinței de îndată. 
Participă directorii compartimentelor de specialitate ai consiliului judeţean care au 

elaborat proiectele de hotărâri. 
* 

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

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – 
Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită Județ Bacău, L = 6,630 km, Județul Vaslui"; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K: DN 24 (Muntenii de 
Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul 
Vaslui". 

* 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, invită domnii 

consilieri județeni să ia cuvântul pentru a solicita lămuriri în legătură cu cele două proiecte de 
hotărâre. 

Nefiind intervenții, supune votului plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul 
ordinii de zi. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, informează 

că nu a primit aplicația de vot. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, solicită 

Compartimentului informatică relansarea opțiunii de vot.  
Proiectul ordinii de zi este aprobat cu majoritate de voturi: 29 voturi “pentru” și 1 

“abținere” (Crețescu Valentin). 
Nu a votat domnul consilier județean Huzum Gicu. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, referindu-se la 

domnul consilier județean Vasile Voicu care a fost acuzat că s-a exprimat într-un mod 
inacceptabil pentru ședințele consiliului județean, precizează că, verificând lucrările acelei 
ședințe, adresarea respectivă nu a fost ”opera” domnului Vasile Voicu, ci a unei altei persoane. 
Nu dorește să-i dea numele, dar speră că va avea curajul, într-o ședință viitoare, să recunoască 
acest lucru exonerând, astfel, pe domnul Vasile Voicu de acuzele care i-au fost aduse pe 
parcursul ședinței respective.     



Domnul Liviu Iacob menționează că domnia sa a făcut acele acuzații și afirmă că era 
vocea domnului Vasile Voicu. 

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că s-a 
verificat aplicația și se știe exact cine a spus acele lucruri. 

Domnul Liviu Iacob afirmă că domnul Vasile Voicu l-a sunat a doua zi după ședință, 
cerându-și scuze pentru modalitatea de exprimare, recunoscându-și vocea și ce a spus atunci. 
Declară: “Nu puteți să spuneți că-i albă, când ea-i, de fapt, neagră!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, reamintește 
domnului Iacob că a verificat cu foarte mare atenție materialul ședinței anterioare. 

Domnul Liviu Iacob declară: “Domnul Voicu m-a sunat și a recunoscut! Cum puteți să 
spuneți acum că nu este adevărat?” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: “Poate 
șeful dumneavoastră de partid, Timofticiuc!” 

Domnul Liviu Iacob dorește să comunice ceva în legătură cu ce s-a întâmplat înainte: 
<Am primit>, <Nu am primit aplicația>, cu referire la ”acel controversat proiect de hotărâre legat 
de împărțirea inechitabilă a banilor”. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că nu 
este niciun proiect de hotărâre controversat. Afirmă că un proiect de hotărâre este controversat 
atunci când domnului Iacob nu-i convine ceva și îi sugerează că are la dispoziție controlul 
contenciosului administrativ, pe care ar trebui să-l utilizeze.  

Totodată, precizează că proiectul de hotărâre a fost un proiect care a fost supus 
votului și a fost votat legal. 

Domnul Liviu Iacob menționează că, deși era un număr par de consilieri conectați, 30 
la număr, proiectul de hotărâre s-a adoptat cu 15 voturi la 14 voturi. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
afirmațiile domnului Iacob nu sunt adevărate și că acesta are la dispoziție contenciosul 
administrativ. Îi adresează rugămintea de a înceta cu aceste acuzații. 

Domnul Liviu Iacob informează că a verificat și, vorbind cu doamna secretar, aceasta a 
precizat că, din întâmplare, unul dintre consilierii județeni era deconectat sau, după părerea sa, 
nu a primit aplicația de vot. 

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că votul 
a fost legal și nu a fost contestat. Recomandă domnului consilier județean Iacob să uzeze de toate 
căile legale, nu de cele persuasive și de tot felul de minciuni. 

Domnul Liviu Iacob declară că se pot face și fraude.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: “Dacă 

dumneavoastră sunteți obișnuit cu această modalitate, să fraudați lucrurile, asta nu înseamnă că 
este o manieră pe care ne-am însușit-o noi! Nu facem lucrurile acestea, iar dumneavoastră aveți 
posibilitatea să abordați, din punct de vedere legal, orice hotărâre care vi se pare că nu a fost 
adoptată potrivit prevederilor legale care reglementează activitatea consiliului județean.” 

Domnul Liviu Iacob declară că domnul președinte Dumitru Buzatu induce în eroare 
consiliul județean. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează domnului 
Iacob rugămintea de a înceta cu astfel de acuzații. 

Domnul Liviu Iacob afirmă că tot ce nu-i convine domnului președinte, sunt prostii. 
Domnul Voicu a recunoscut că a greșit și domnul președinte Dumitru Buzatu spune acum că nu 
domnul Voicu a fost. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că există 
probe care demonstrează cine și cum s-a exprimat.  

 
     * 

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

 



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

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

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează, 
totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 138 alin. (15) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, s-a pus la dispoziţia plenului Consiliului Județean Vaslui, procesul-verbal 
încheiat în şedința ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui din data de 16 august 2021 în 
vederea luării la cunoştinţă a conţinutului acestuia, precizând că, în cadrul şedinţei, există 
posibilitatea contestării conţinutului acestuia şi a solicitării menţionării exacte a opiniilor 
exprimate în şedinţa respectivă. 

Domnul Liviu Iacob întreabă de ce procesul-verbal nu se pune odată cu ședința 
ordinară și se pune la vot cu ședința de îndată. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
dispoziția legală care reglementează acest lucru prevede că procesul-verbal se pune în prima 
ședință. Nu face distincție dacă este ședință ordinară sau de îndată. 

Domnul Liviu Iacob declară că procesul-verbal se punea odată cu ședința ordinară, 
menționând: “Gândul mă bate că această precipitare a lucrurilor se leagă exact cu votul la acel 
controversat proiect de hotărâre.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că se leagă 
ceva, dar există o strânsă legătură între proiectul respectiv de hotărâre și recolta de piersici din 
Algeria. 

Domnul Liviu Iacob precizează că materialele au fost puse la dispoziție în ziua 
precedentă și nici nu au apucat să se uite pe ele.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că acest 
lucru nu este o problemă și că trebuia să se procedeze mai rapid, cu celeritate.  

Domnul Liviu Iacob declară că procesul-verbal ar trebui supus pus la vot odată cu 
ședința ordinară. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
prevederile legale reglementează că procesul-verbal se supune la vot în prima ședință de consiliu 
județean. 

Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului judeţean 
din data de 16 august 2021, al cărui conținut a fost aprobat cu majoritate de voturi: 22 voturi 
“pentru”, 2 voturi “împotrivă” (Arcăleanu Marius-Marian și Iacob Liviu) și 3 “abțineri” (Afteni 
Mitică, Pălăduță Louis-Iulian și Veziteu Gheorghe). 

Nu au votat domnii consilieri județeni Braniște Sorin, Chirica Lucian-Corneliu Huzum 
Gicu și Teslariu Iuliana. 

* 
                                                                      *    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă proiectul 
de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările 
rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
"Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – 
Movileni – Coroiești de Sus – Limită Județ Bacău, L = 6,630 km, Județul Vaslui"  

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

domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni întreabă, observând că aceste contracte au fost semnate în 2018 

pentru ambele proiecte, cu termen de finalizare a lucrărilor în 24 de luni, și nu au fost finalizate 
în anul 2021, care sunt motivele pentru care s-a întârziat și termenul preconizat pentru 
finalizare. Menționează că ambele proiecte sunt foarte importante, mai ales cel pentru Bălțați, 
care este ca o gură de aer pentru oamenii de acolo. Declară că lucrările erau destul de avansate, 
dar nu știe în ce stadiu se află astăzi. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că este o 
motivație complexă a amânării finalizării acestor proiecte. Sunt niște investiții foarte importante 
care nu depind numai de consiliul județean, ci în cea mai mare parte de finanțarea existentă și de 
capacitatea constructorilor de a executa aceste lucrări, afirmând: “Ne aflăm în situația că, 
inclusiv proiecte din PNDL 1 nu au fost finalizate, datorită diverșilor factori, printre care lipsa 
unor finanțări în anumite perioade de execuție, incapacitatea constructorului de a presta 
lucrările la timp, diverse situații prin care a trecut, perioadele de Covid care au îngreunat, 
oarecum, derularea acestor proiecte. Sunt multe motivații care ne-au adus aici, sunt cunoscute 
de noi și trebuie să spunem că eforturile noastre s-au îndreptat, eminamente, către finalizarea 
acestora. Lăsând la o parte faptul că am înregistrat aceste întârzieri, pentru că, din păcate, cu 
toate insistențele noastre, nu am putut evita asemenea întârzieri, fiind capacitatea relativ 
redusă și volumul important de fonduri care trebuie utilizate pentru realizarea unor astfel de 
obiective de investiții, nu putem să facem nimic, pur și simplu, pentru a preîntâmpina aceste 
întârzieri.” 

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

Domnul Gheorghe Veziteu subliniază faptul că grupul consilierilor județeni ai 
Partidului Național Liberal a venit cu intenții foarte bune la această ședință. Chiar dacă ea este 
de îndată, s-a încercat ca, până la data ședinței, să se studieze materialele.  

Salută faptul că pot, în sfârșit, să se vadă și să poată continua activitatea la aceste 
investiții foarte importante. Declară că vor fi în favoarea acestui demers al consiliului județean, 
de a se încadra în cele 30 de zile solicitate de guvern. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
domnului consilier județean Veziteu, cu precizarea că acesta este și motivul pentru care a fost 
convocată ședința.  

Nemaifiind intervenții, dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 
1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 

adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 29 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Crețescu Valentin) a 

fost adoptată hotărârea privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) 
– Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită Județ Bacău, L = 6,630 km, Județul 
Vaslui"". 

Nu a votat domnul consilier județean Cain Dan-Liviu. 
 

* 
Participă la videoconferință și doamna consilier județean Bularda Carmen. 
Numărul consilierilor județeni prezenți la videoconferință și președintele este 32. 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru 
lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K: DN 24 (Muntenii de Sus) – 
Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul 
Vaslui" și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 



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

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

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

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

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

supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest de executat și 
a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 244K: DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – 
Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui". 

Nu a votat domnul consilier județean Crețescu Valentin. 
 

*    
*    *        

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

Domnul Gheorghe Veziteu, referindu-se la domnul consilier județean Vasile Voicu, 
precizează: “Doar câteva cuvinte legate de <cazul Voicu>. Eu tocmai mă pregăteam ca în această 
primă ședință să îl felicit pe domnul Voicu pentru onestitatea cu care ne-a sunat și a prezentat 
scuze pentru situația nefavorabilă în care s-a găsit. Nu știu care este adevărul, cert este că, 
poate, și dumneavoastră ar trebui să vă lămuriți.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că va 
verifica, încă o dată, toate aceste afirmații. În urma verificărilor făcute în aplicație, s-a tras 
concluzia că nu domnia sa este cel care s-a exprimat necorespunzător.   

 Mulțumește pentru participare și declară închise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean 
Vaslui. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 22 septembrie 2021. 
 
Ora 1530 

 

 

            PREŞEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu        
 
 
 
                             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                          Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Șef birou – Marilena-Eugenia Andronic 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 

 
     
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


