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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
  

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 23 decembrie 2021, 

în ședința de îndată a Consiliului Județean Vaslui 
 

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

lucrările şedinţei de îndată convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr. 292/2021. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin 
utilizarea aplicației Zoom, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 33 consilieri judeţeni în funcţie și 
președinte, lipsind domnul consilier județean Gheorghe Veziteu, şedinţa este legal 
constituită. 

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

elaborat proiectul de hotărâre. 
* 

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

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

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

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi (29 voturi “pentru”). 
Nu au votat domnii consilieri județeni Braniște Sorin, Căciulă Mădălin-Claudiu,  

Popa Bogdan-Vasile și Tiron Cristina-Mihaiela. 
 

* 
          Domnii consilieri județeni Braniște Sorin și Popa Bogdan-Vasile  
informează că nu au reușit să voteze, din cauza unor defecțiuni tehnice. 
 

* 
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, dă cuvântul 
doamnei consilier județean Carmen Bularda. 

Doamna Carmen Bularda anunță că nu va participa la votul acestui proiect de 
hotărâre. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu anunță că nu va vota la acest proiect de hotărâre. 



 
* 

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

faptul că, pentru adoptarea proiectului de hotărâre existent 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. 

Reamintește că procesul-verbal din ședința anterioară se va supune la vot în prima 
ședință ordinară din luna ianuarie 2022, întrucât timpul a fost foarte scurt și nu a putut fi 
redactat. 

* 
                                                                 *    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe 
anul 2021 și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

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

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

domnului consilier județean Valentin Crețescu. 
Domnul Valentin Crețescu cere permisiunea de a depune un amendament la 

proiectul de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 
2021, din partea grupului consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal. 

Dă citire amendamentului: 
 

“AMENDAMENT 
la Proiectul de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui, 

pe anul 2021 
 

Urmare a solicitărilor de sprijin financiar pentru rezolvarea unor probleme 
stringente depuse către Consiliul Județean Vaslui, propunem ca, din suma totală disponibilă 
de 3.500.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, să fie 
alocate și următoarele sume: 

- 100.000 lei pentru Primăria comunei Delești; 
- 100.000 lei pentru Primăria comunei Deleni; 
- 100.000 lei pentru Primăria comunei Costești; 
- 100.000 lei pentru Primăria comunei Oșești; 
- 100.000 lei pentru Primăria comunei Vetrișoaia; 
- 100.000 lei pentru Primăria comunei Bogdana, 

în total 600.000 lei. 
Sursa: diminuarea cu câte 100.000 lei a sumelor propuse de inițiator pentru fiecare 

dintre următoarele comune care au beneficiat sau au mai beneficiat în mai multe rânduri de 
sprijinul Consiliului Județean Vaslui: Hoceni, Pădureni, Perieni, Pochidia, Fruntișeni și 
Vinderei.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă a 
fost reținut amendamentul domnului Crețescu și adresează acestuia rugămintea de a repeta 
comunele menționate în amendament.  

Domnul Valentin Crețescu dă citire comunelor menționate în amendament: 
100.000 lei  - Primăria comunei Delești; 100.000 lei - Primăria comunei Deleni; 100.000 lei - 



Primăria comunei Costești; 100.000 lei - Primăria comunei Oșești; 100.000 lei - Primăria 
comunei Vetrișoaia și 100.000 lei - Primăria comunei Bogdana. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că           
s-a reținut amendamentul domnului consilier județean însă, din păcate, după părerea 
domniei sale, nu crede că se poate accepta acest amendament, întrucât nu mai sunt sumele 
necesare. Acestea au fost repartizate la cererea unităților administrativ-teritoriale, conform 
cererilor respective. Dacă s-ar proceda acum la o diminuare a sumelor de la cei la care s-au 
alocat, i-ar pune în imposibilitatea de a-și rezolva problema pentru care au solicitat și nici pe 
ceilalți nu i-ar ajuta prea mult. Speră să aibă capacitatea de a se descurca cu sumele pe care 
guvernul le-a atribuit prin hotărârea de guvern, deși știe foarte bine și crede că și domnii 
consilieri județeni sunt în asentimentul acestuia că, de data aceasta, nu știe din ce 
considerente, nefiind la solicitarea consiliului județean, sumele pentru unele dintre comunele 
enunțate au fost mai mici decât a celorlalte comune. 

Conducerea consiliului județean își propune să compenseze unitățile administrativ-
teritoriale care au avut sumele mai mici în anul care vine, acum acest lucru nefiind posibil, 
întrucât fondul avut la dispoziție s-a epuizat. Se precizează că se va ține cont și de 
amendamentul domnului consilier județean și se vor compensa comunele care au primit sume 
mici, astfel încât să dispară această discriminare care, într-un timp, îi caracteriza doar pe 
unii primari cu o anumită culoare politică. S-a intenționat ca aceste comune să fie 
compensate chiar în această ședință, dar nu mai sunt bani la dispoziție. Ar trebui o altă 
ședință rectificativă pentru a se putea interveni, ceea ce este imposibil din punct de vedere 
al timpului avut la dispoziție.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob întreabă: “Domnule președinte, îmi explicați și mie de ce 

comunele PSD, Hoceni și cealaltă, de lângă Huși, au primit din nou bani, a nu știu câta oară, 
și defavorizați toate celelalte comune (…)?” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu se 
înțelege foarte bine ceea ce spune domnul consilier județean Iacob, probabil din cauza faptul 
că se află departe. 

Domnul Liviu Iacob întreabă cum de comunele Pădureni și Hoceni primesc din nou 
bani, deși au primit aproape la fiecare rectificare. Lipsește comuna Ștefan cel Mare, căreia 
bănuiește că îi prisosesc banii. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
Ștefan cel Mare nu primește bani și nici nu-i prisosesc. Aceasta are nevoie urgentă de 700.000 
lei pentru a achita SRM-ul pe care l-a contractat, fiind într-un proiect de extindere a rețelei, 
și nu sunt bani să-i dea. A explicat întotdeauna foarte exact că în cazul comunelor Pădureni și 
Hoceni existau niște restanțe pentru achitarea obiectivelor care au fost realizate și care se 
cunosc (este vorba de tabăra de vară la care consiliul județean s-a angajat să acorde sprijin). 
Cu aceste sume, comunele își vor acoperi restanțele pe care le au și, evident, în anul care 
vine, vor fi sprijinite și alte comune pentru realizarea unor obiective pe care și le-au propus și 
pentru care nu au suficiente resurse, ținând cont și de faptul că, Consiliul Județean Vaslui 
este printre puținele, dacă nu unicul consiliu județean care cheltuiește fondurile sale pentru 
a finanța unitățile administrativ-teritoriale. Consiliile județene care au un excedent bugetar 
considerabil nu fac lucrul acesta. Consiliul Județean Vaslui îl face și va continua să-l facă, 
pentru că există interesul ca toate unitățile administrativ-teritoriale să progreseze puțin câte 
puțin, în măsura posibilităților.  

Domnul Liviu Iacob declară: “Nu vă mai crede nimeni, domnule președinte, nici 
măcar primarii dumneavoastră!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, arată că nu cere 
să fie crezut, nefiind un ideolog. Recomandă domnului consilier județean să urmărească 
hotărârile consiliului județean și, dacă va constata că acest lucru nu este adevărat,  atunci se 
va mai putea discuta. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 



Domnul Mitică Afteni cere permisiunea de a depune două amendamente la 
proiectul de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 
2021, din partea grupului consilierilor județeni ai Alianței USR Plus. 

Dă citire amendamentului nr. 1: 
 

“AMENDAMENT 
la Proiectul de hotărâre nr.239/22.12.2021 

 
Grupul consilierilor județeni ai Alianței USR Plus propune alocarea sumei de 

100.000 lei pentru comuna Grivița, prin diminuarea cu suma de 50.000 lei a alocării pentru 
comuna Hoceni și 50.000 de la comuna Pădureni.” 

Dă citire amendamentului nr. 2: 
 

“AMENDAMENT 
la Proiectul de hotărâre nr.239/22.12.2021 

 
Grupul consilierilor județeni ai Alianței USR Plus propune diminuarea sumei 

alocate comunei Tutova cu 100.000 lei și suplimentarea sumei alocate comunei Tătărăni cu 
100.000 lei.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
înțelege rațiunea acestei propuneri, dar, din păcate, nu mai este nimic disponibil în acest 
moment și nici nu poate să procedeze la diminuarea unor sume pentru că suma alocată 
comunei Tutova, de exemplu, este destinată închiderii unui proiect – Proiectul Centrului de 
zi, fără aceasta nu se poate face recepția proiectului respectiv. Nu s-a putut răspunde în 
raport cu nevoia, dar speră că se vor găsi resurse în bugetul comunei  pentru a-și achita 
datoriile în acest moment. Este greu să susțină admiterea unei astfel de chestiuni, dar se va 
ține cont și de această solicitare, așa cum s-a mai făcut, alocând sprijin pentru comuna 
Grivița și altor comune pentru care s-a propus acest lucru, anul viitor. 

Domnul Mitică Afteni înțelege că la Tutova sunt necesari cei 400.000 lei, dar la 
Hoceni și la Pădureni s-au tot dat anul acesta și nu crede că cei 50.000 lei, cu cât se propune 
diminuarea la fiecare, afectează atât de mult funcționarea respectivelor comune.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
nu afectează atât de mult funcționarea, dar a mai explicat de multe ori că este vorba de o 
restanță foarte mare pe care a avut-o comuna. Ca să realizeazi obiectivul respectiv, nu se 
poate fără o sumă considerabilă care nu este la dispoziția consiliului local în întregimea sa. 
Ținând cont și de bugetul de austeritate din momentul în care a fost inițiată realizarea 
obiectivului respectiv, trebuie să fie sprijiniți, să asigure plata tuturor restanțelor. Luând 
50.000 lei, consideră că nu ar folosi foarte mult unei alte localități, dar i-ar împiedica și pe 
aceștia să încheie anul așa cum trebuie.  

Adresează  rugămintea de a accepta această repartizare, asigurând că va ține cont  
de aceste cereri din bugetul anului viitor, așa cum s-a solicitat.  

Domnul Liviu Iacob precizează că domnul președinte a mai promis și altă dată. Nu 
este un Moș Crăciun credibil. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, consideră că 
este credibil. 

Domnul Liviu Iacob declară că se apropie Crăciunul și poate domnul președinte va 
fi puțin mai darnic față de celelalte comune. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, 
așa cum s-a mai văzut și la Realitatea TV, a fost un Moș Crăciun credibil.  

Supune votului plenului consiliului județean amendamentul propus de domnul 
consilier județean Valentin Crețescu în numele grupului consilierilor județeni ai Partidului 
Național Liberal. 

Precizează că amendamentul propus de grupul consilierilor județeni ai Partidului 
Național Liberal a fost respins cu majoritate de voturi: 11 voturi “pentru” (Afteni Mitică, 
Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip 



Liviu, Gheorghe Ștefan, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan și Teslariu Iuliana) 
și 16 voturi “împotrivă” (Buzatu Dumitru, Căciulă Mădălin-Claudiu, Dorin Emil, Gălățeanu 
Gelu, Huzum Gicu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costică, Marian Dan-Mihai, Miron-Feraru 
Roxana-Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Puf Vasile, Șteimberg Eugenia, 
Trifan Ciprian-Ionuț, Voicu Vasile și Zară Costel. 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Bîicu Mihaela-Vica, Braniște Sorin, Bularda 
Carmen, Cain Dan-Liviu, Prisacaru Dan-Eduard și Tiron Cristina-Mihaiela. 

Amendamentul la proiectul de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului 
local al județului Vaslui, pe anul 2021, propus de grupul consilierilor judeteni ai PNL, nu a 
întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului consiliului județean amendamentul nr. 1 propus de grupul consilierilor județeni ai 
Alianței USR Plus. 

Precizează că amendamentul nr. 1 propus de grupul consilierilor județeni ai 
Alianței USR Plus a fost respins cu majoritate de voturi: 10 voturi “pentru” (Afteni Mitică, 
Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip 
Liviu, Gheorghe Ștefan, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian și Teslariu Iuliana), 18 voturi 
“împotrivă” (Braniște Sorin, Buzatu Dumitru, Căciulă Mădălin-Claudiu, Dorin Emil, 
Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Lupu Costică, Marian Dan-Mihai, Miron-Feraru Roxana-
Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Șteimberg 
Eugenia, Trifan Ciprian-Ionuț, Tiron Cristina-Mihaiela,  Voicu Vasile și Zară Costel) și 2 
“abțineri” (Iordache Viorel-Cornel și Rotariu Bogdan). 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Bîicu Mihaela-Vica, Bularda Carmen și Cain 
Dan-Liviu. 

Amendamentul nr. 1 la proiectul de hotărâre privind rectificarea a VII-a a 
bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2021, propus de grupul consilierilor judeteni ai 
Alianței USR Plus, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Dan-Liviu Cain. 

Domnul Dan-Liviu Cain informează că nu a putut să voteze acest amendament și 
declară că votează “împotriva” amendamentului. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului consiliului județean amendamentul nr. 2 propus de grupul consilierilor județeni ai 
Alianței USR Plus. 

Precizează că amendamentul nr. 2 propus de grupul consilierilor județeni ai 
Alianței USR Plus a fost respins cu majoritate de voturi: 9 voturi “pentru” (Afteni Mitică, 
Arcăleanu Marius-Marian, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Gheorghe 
Ștefan, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian și Teslariu Iuliana), 20 voturi “împotrivă” 
(Braniște Sorin, Buzatu Dumitru, Căciulă Mădălin-Claudiu, Cain Dan-Liviu, Dorin Emil, 
Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costică, Marian Dan-Mihai, Miron-
Feraru Roxana-Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf 
Vasile, Șteimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț,  Voicu Vasile și Zară 
Costel) și 2 “abțineri” (Ardeleanu Mihai și Rotariu Bogdan). 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Bîicu Mihaela-Vica și Bularda Carmen. 
Amendamentul nr. 2 la proiectul de hotărâre privind rectificarea a VII-a a 

bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2021, propus de grupul consilierilor județeni ai 
Alianței USR Plus, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 

Nemaifiind intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre, asigurând că va ține cont de 
amendamentele propuse și că va rezolva această situație din bugetul anului viitor. 

Cu majoritate de voturi: 19 voturi “pentru”, 5 voturi “împotrivă“ (Crețescu 
Valentin, Filip Liviu, Gheorghe Ștefan, Iacob Liviu și Pricop Ghiorghe) și 7 “abțineri” (Afteni 
Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Chirica Lucian-Corneliu, Pălăduță Louis-
Iulian, Rotariu Bogdan și Teslariu Iuliana), a fost adoptată hotărârea privind rectificarea a 
VII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2021. 



Nu au votat doamnele consilier județean Bîicu Mihaela-Vica și Bularda Carmen. 

 
*    

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

pentru înțelegere și asigură că va ține cont de sugestiile domnilor consilieri județeni, în 
totalitate, din bugetul anului viitor, nemaifiind posibil anul acesta să facă acest lucru. 

Declară închise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui. 
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 23 decembrie 

2021. 
 
Ora 1125 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 

 
     
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


