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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 25 februarie 2021, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 
 

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

şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
52/2021, mulțumește domnilor consilieri județeni pentru prezența 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. 

Având în vedere că din numărul total de 34 consilieri judeţeni în funcţie și 
președinte, participă la lucrări un număr de 33 consilieri județeni și președintele, lipsind 
nemotivat doamna consilier județean Teslariu Iuliana, şedinţa este legal constituită. 

Declară deschise lucrările acesteia. 
               La ședința ordinară a consiliului județean participă doamna Ana-Smaranda Rinder, 
manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, directorii şi şefii compartimentelor de 
specialitate ai consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâri. 

 
* 

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

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al 
Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial 
din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru perioada 
01.01.2020-31.12.2020; 

2. 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 2021; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare 
aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Județului Vaslui; 

5. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui a unor imobile aparținând domeniului public al Județului 
Vaslui; 

6. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 
mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în 
domeniul public al UAT Județul Vaslui; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către UAT 
Județul Vaslui; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, 
în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2021; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui - 
Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2021; 



10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – 
Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, 
pentru anul 2021; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de 
Proiectare pentru obiectivul de Investiții “Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de 
completare a măsurilor de securitate la incendiu în corpul C al Spitalului Județean de Urgență 
Vaslui”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Elaborare documentație 
tehnico-economică pentru stoparea degradărilor la clădirea Centrului Militar Județean Vaslui 
(CMJ)”; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Județean de Gestionare a 
Deșeurilor în județul Vaslui 2020-2025”; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești; 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali,  
precum și a modelului semnului distinctiv al calității acestora. 

 

* 
*     * 

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: 

17. Informare privind deplasarea efectuată în raionul Nisporeni, Republica Moldova, 
în perioada 27-28 ianuarie 2021. 
 

* 
Participă la videoconferință și doamna consilier județean Teslariu Iuliana. 
Numărul consilierilor județeni prezenți la videoconferință și președintele este 35. 
 
                                                      * 
Supune votului plenului Consiliului Județean Vaslui suplimentarea ordinii de zi. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu majoritate de voturi: 30 voturi 

“pentru”, 1 vot “împotrivă” (Rotariu Bogdan) și 1 “abținere” (Teslariu Iuliana). 
Nu au votat domnii consilieri județeni Huzum Gicu, Tiron Cristina-Mihaiela și Zară 

Costel. 
* 

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

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Proiectul ordinii de zi, cu suplimentarea aprobată, este aprobat cu majoritate de 

voturi: 30 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Pălăduță Louis Iulian și Rotariu Bogdan). 
Nu au votat domnii consilieri județeni Huzum Gicu, Tiron Cristina-Mihaiela și Zară 

Costel. 
 

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

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu, luând cuvântul, declară că ar fi vrut ca în cadrul 

ședinței să mai aibă loc discuții și pe marginea altor probleme, la rubrica “Diverse”, poate la 
finalul ședinței. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de acord cu 
propunerea domnului consilier județean, dar nu cu includerea acestor probleme pe ordinea de 
zi, ci la finalul ședinței, când va dedica o parte din timp discuțiilor privind activitatea 
consilierilor județeni și problemelor pe care aceștia le sesizează din teritoriu. Discuțiile vor fi 
consemnate în procesul-verbal al ședinței. 

 
* 

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

Se vine cu propunerea ca proiectele de hotărâre cuprinse pe ordinea de zi să nu mai 
fie prezentate, cu excepţia avizelor comisiilor de specialitate, ținând cont că acestea au 
fost dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi: 28 voturi “pentru” și 3 

“abțineri” (Iacob Liviu, Popa Vasile și Teslariu Iuliana). 
Nu au votat domnii consilieri județeni Arcăleanu Marius-Marian, Huzum Gicu, Tiron 

Cristina-Mihaiela și Zară Costel. 
*  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează faptul 
că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, este necesar votul 
majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, cu excepţia proiectelor de 
hotărâri de la punctele 1, 3, 4, 5, 8, 9 și 10  pentru adoptarea cărora este necesar votul 
majorității absolute – 18 și a proiectelor de hotărâri de la punctele 6 și 7, pentru adoptarea 
cărora este necesar votul a 2/3 din numărul consilierilor județeni în funcție – 24, 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 25 ianuarie 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. 

Informează că domnul consilier județean Gheorghe Veziteu a făcut o observație și 
aceasta a fost deja corectată în procesul-verbal. 

Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului judeţean 
din data de 25 ianuarie 2021, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate de voturi (31 
voturi “pentru”). 

Nu au votat domnii consilieri județeni Arcăleanu Marius-Marian, Huzum Gicu, Tiron 
Cristina-Mihaiela și Zară Costel. 

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului 
Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru perioada 
01.01.2020-31.12.2020, și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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



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

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

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

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu, referindu-se la încasările din veniturile proprii, observă, 

ca și alți colegi din consiliul județean, că la Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui acestea 
sunt în sumă de 4.137 lei, în timp ce la Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad - de 57.847 lei. Revine la 
propunerea de a se întreprinde ceva pentru îmbunătățirea situației și la Vaslui. 

Totodată, adresează domnului director executiv al Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, rugămintea de a prezenta valorile 
unor indicatori specifici contului execuției bugetare, cum ar fi indicatori economici pentru 
venituri și indicatori economici pentru cheltuieli, precizând:  

“La indicatorii economici pentru venituri – dacă erau pe site, nu-l mai deranjam pe 
domnul director - m-aș gândi la gradul de finanțare din venituri proprii, gradul de 
autofinanțare, venituri proprii încasate per capita, gradul de dependență al bugetului local 
față de bugetul de stat – alt indicator pe care ar fi fost bine să-l cunoaștem, ca să știm cu 
toții cam care sunt cifrele noastre-, gradul de economie, ș.a.m.d. La indicatorii de cheltuieli, 
un indicator foarte important ar fi fost rigiditatea cheltuielilor - care se calculează ca plăți 
aferente cheltuielilor de personal/total plăți -, ponderea secțiunii de funcționare, ponderea 
secțiunii de dezvoltare, ponderea serviciului datoriei publice, excedent sau deficit.” 

Consideră că acești indicatori sintetici ar fi putut da posibilitatea tuturor 
consilierilor județeni de a avea o imagine mai clară despre ceea ce se întâmplă cu bugetul 
județului Vaslui.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
domnului director executiv al Direcției Economice rugămintea de a avea amabilitatea să 
răspundă întrebărilor domnului consilier județean Gheorghe Veziteu, cu precizarea că toate 
obligațiile în ceea ce privește procedurile, întocmirea execuției bugetare, au fost asumate, 
nelipsind niciuna.  

Întrucât, în afara acestor proceduri, se doresc alte lămuriri, apelează la 
amabilitatea domnului director de a da alte explicații, inclusiv referitor la excedentul bugetar, 
cu mențiunea că excedentul este al doamnei Dăncilă, declarând: “Nu cred că se mai pot 
schimba lucrurile acum. De la domnii colegi ai dumneavoastră, de la guvernele care au fost 
până acum și de la acesta, avem de a face cu deficit. Dacă are lămuriri cu deficitul previzibil, 
am să-l rog să prezinte și acest lucru.” 

Dă cuvântul domnului director Mircea Țuțuianu. 
Domnul Mircea Țuțuianu informează că nu are ce preciza la capitolul 54, întrucât 

cifrele sunt reale. Din cele 16 mil. lei, o parte s-au folosit pentru finanțarea Serviciului Public 
Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Vaslui, iar restul au mers către comunele aflate 
în extremă dificultate.  

În ce privește excedentul de 19.152 lei, acel rest de 6.100 lei care se află la 
dispoziția consiliului județean în acest moment, nu poate fi repartizat pe obiective, pentru că 
secțiunea de dezvoltare este formată din mai multe tipuri de venituri. Acesta este un tip de 
venit rezultat din excedentul precedent. Există foarte multe obiective care se finanțează din 
toate aceste venituri. Veniturile, când intră în secțiunea de dezvoltare, suferă o 
depersonalizare și nu se poate ști dacă din excedent se finanțează Casa Armatei sau DJ 245, de 
exemplu.  

Referitor la veniturile celor două muzee, consideră că ar trebui, înainte de a se 
vedea cifrele din veniturile proprii realizate de cele două instituții, să se vadă și activitatea 
desfășurată de acestea și specificul activității lor. De exemplu, Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad 
are 3-4 locații unde poate desfășura evenimente, acțiuni, poate face anumite săpături, oferă 
consultanță, spre deosebire de Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui care are o singură 



locație unde posibilitatea evenimentelor este limitată, iar în ce privește activitatea 
desfășurată, nu oferă consultanță; acesta nu are specialiști în acest domeniu. De aici vine și 
diferența mare între veniturile proprii obținute de cele două instituții care, aparent, au același 
specific, dar, dacă se analizează în detaliu, nu este chiar așa.  

În ceea ce privește execuția bugetului local și indicatorii la care se referă domnul 
consilier județean Gheorghe Veziteu, se poate face calculul, ei nefiind calculați în acest 
moment. Solicită lista cu acești indicatori pentru a putea face calculul. 

În proiectul de hotărâre nu s-a făcut altceva decât să se respecte Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, care spune foarte clar ce trebuie să conțină formularele 
privind execuția bugetului local. Toate aceste informații sunt prezentate în anexele atașate 
proiectului.   

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

Domnul Gheorghe Veziteu mulțumește pentru informațiile oferite de domnul 
director economic, cu mențiunea că nu a dorit ca acei indicatori să fie prezentați în cadrul 
proiectului de hotărâre sau în cadrul argumentelor aduse pentru susținerea contului de 
execuție al județului, ci era suficient dacă se găseau pe site, la rubrica buget, permanent. În 
anii trecuții, acești indicatori se găseau pe site și nu ar fi fost rău ca toți consilierii județeni să 
ia notă de anumite aspecte puse în evidență, foarte corect și concret, de acești indicatori.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
pentru intervenție, cu precizarea că domnul director economic a enunțat ideea că și-a 
îndeplinit întocmai toate îndatoririle de serviciu. Asemenea calcule și studii, nefăcând parte 
din îndatoririle de serviciu, speră să fie făcute în viitor, pentru a fi informați mai bine. Va 
urmări ca aceste calcule să fie făcute în afara orelor de serviciu, întrucât nu este normal ca 
domnul director să se ocupe cu altceva decât cu ceea ce este specific serviciului său. Având în 
vedere amabilitatea și bunele relații din cadrul consiliului, precum și colaborarea dintre 
executiv și deliberativ, aceste lucruri pot fi făcute oricând.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob, luând cuvântul, precizează că amabilitatea înseamnă o sarcină 

de serviciu, nu în afara serviciului. La avizul dat de serviciile de specialitate este o analiză 
foarte clară legată de buget, nu doar niște cifre. Practic, execuția bugetară sunt formularele 
care se depun la finanțe. O analiză foarte exactă nu este o chestiune suplimentară, ci este o 
obligație de serviciu.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, își cere scuze că 
nu a știut de această obligație de serviciu, dar va ține cont de observația domnului consilier 
județean. Precizează că aceste lucruri pot fi sau nu făcute. 

Domnul Liviu Iacob declară că în momentul în care există o majoritate clară, 
acestea pot să nu fie făcute. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că nu 
este vorba de majoritate, ci de dispozițiile legale pe care toți trebuie să le urmeze. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu consideră că este o obligație a domnului director de a 

calcula și afișa indicatorii economici. Se poate cerceta; această practică există și în alte județe 
și la alte consilii județene, județul Vaslui fiind unul din puținele județe care nu calculează 
acești indicatori. Speră că este o sugestie bună și consideră că acești indicatori trebuie 
prezentați. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că, 
imediat după încheierea ședinței consiliului județean, va da dispoziție de a verifica toate 
celelalte județe, precizând: “Înțeleg că este cineva care a făcut înaintea noastră acest lucru. 
Atunci vom vedea și ne vom alinia și noi practicii generale. Ideea ... este o idee superbă! Este 
chiar și o anecdotă în legătură cu aceasta: cineva a consumat un lichid, s-au dus rudele să-l 
vadă pentru că intrase în comă, au citit și l-au întrebat: <Asta ai băut? Da, asta am băut. Și nu 
te-ai uitat că este numai pentru uz extern? … Da, dar eu am considerat că este și pentru uz 
intern!> Așa că, reținem considerațiile și încercăm să remediem toate lucrurile acestea și să 
aplicăm o practică unitară în ceea ce privește administrația publică locală de nivel județean.” 



Domnul Gheorghe Veziteu speră că se va consemna în procesul-verbal și gluma 
domnului președinte. 

Doamna Cristina-Mihaiela Tiron declară că se va consemna special pentru domnul 
Gheorghe Veziteu. 

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

Domnul Marius-Marian Arcăleanu apreciază nota veselă, umoristică pe care domnul 
președinte o dă ședinței consiliului județean, precizând:  

“Vreau să vă adresez rugămintea să fiți atent și la ședință, pentru că eu ridic mâna, 
ridic mâna și în aplicație, dar, din păcate, nu prea sunteți atent, vă concentrați doar pe a 
înveseli ședința, spre a da o notă umoristică ședinței.”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: “Faceți 
observații personale și mă provocați, și nu o să vă doriți lucrul acesta! Vă rog să vă prezentați 
problema și nu vă referiți la conduita mea, pentru că este foarte corectă și, fiindcă mi-ați 
cerut, v-am dat cuvântul!” 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu precizează că nu s-a referit la conduită, ci a făcut 
doar o introducere. Întreabă care este procedura care se va utiliza de acum încolo, pentru că 
dacă se țin toate microfoanele deschise și intervin unii peste alții, ședința nu se va desfășura 
organizat.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că va 
oferi cuvântul tuturor, pe rând. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu adresează rugămintea de a stabili o regulă clară: 
se ridică mâna fizic, se ridică mâna din aplicație?! A ridicat mâna de foarte multe ori, dar, din 
păcate, au intervenit alți colegi. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă: “Dacă 
vorbeau domnul Veziteu și domnul Iacob, vreți să vorbiți peste ei?! Sunt oameni cu greutate în 
Partidul Național Liberal … vreți să vorbiți înaintea lor?! ” 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu precizează că în comisia de specialitate, domnul 
director i-a promis că în cadrul ședinței în plen, îi va da niște date suplimentare, legate de 
niște cifre. 

Totodată, speră că s-a reținut ceea ce își dorește, pentru ca ședința să se desfășoare 
în condiții mai bune. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că 
raportul este invers și speră că domnul consilier județean a reținut, aceste lucruri fiind spuse 
de 100 de ori. Dă cuvântul domnului director economic Mircea Țuțuianu. 

Domnul Mircea Țuțuianu informează că în referatul de aprobare se găsește un tabel 
pentru toate unitățile subordonate finanțate din venituri proprii și subvenții în care sunt 
defalcate subvențiile primite de către acestea și veniturile lor proprii. Curiozitatea domnului 
Arcăleanu era cât din 70 mil. lei primite de Spitalul Județean de Urgență Vaslui, subvenții, 
sunt de la consiliul județean și cât din celelalte surse. Consiliul județean a transferat sub 
formă de subvenție suma de 6.540 mii lei, iar celelalte subvenții primite de spitalul județean, 
care sunt de la Ministerul Sănătății și din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 
pentru creșterile salariale, sunt în cuantum de 64.963 mil. Deci 64 mil. lei – alte subvenții, 
6.540 lei – de la consiliul județean.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, speră că domnul 
director a informat distinșii consilierii județeni în legătură cu atribuțiile pe care le are consiliul 
județean în ceea ce privește finanțarea și din ce cauză există acest decalaj, pentru că una este 
să ai 64 mil lei, alta este să ai 6 mil. Dar nu se poate finanța acolo unde consiliul județean nu 
are atribuții. S-au făcut eforturi considerabile pentru a suplini lipsa fondurilor care provin de la 
organismele specializate: Casa de Asigurări de Sănătate și ministerul de resort.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
Domnul Marius-Marian Arcăleanu mulțumește domnului director Țuțuianu pentru 

răspunsul primit, cu precizarea că aprecierile domnului președinte au fost în afara întrebării pe 
care acesta a adresat-o. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
acestea erau adresate domnului director Țuțuianu, pentru că dorește ca oamenii să fie 
informați cu exactitate. Atunci când observă un lucru, îl transmite executivului.  

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 21 voturi “pentru” și 12 “abțineri” (Arcăleanu Marius-

Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip 
Liviu, Iacob Liviu, Onofrei Daniel-Garincha, Pălăduță Louis-Iulian, Popa Vasile, Rotariu Bogdan 
și Veziteu Gheorghe) a fost adoptată hotărârea privind aprobarea contului de execuție al 
bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, 
pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Teslariu Iuliana și Tiron Cristina- Mihaiela.  
     

* 
                                                                    *    * 

II. Domnul Dumitru Buzatu, președintele 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 2021, 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. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport,  

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

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

supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Crețescu Valentin și 

Iacob Liviu) 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. 

Nu a votat doamna consilier județean Tiron Cristina-Mihaiela.      
 

* 
                                                                    *    * 

III. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare 
aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021, 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. 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.  
Discuții: 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
sunt intervenții. Nefiind intervenții, declară: 

“Dacă nu dorește nimeni să intervină, înseamnă că nu sunteți foarte curioși să aflați 
care este, sau ați aflat și este foarte convenabil, nivelul burselor de merit, de studiu și de 
ajutor social, pentru că noi am procedat acum la o mărire semnificativă a cuantumului acestor 
burse. Mă mir că nu întreabă nimeni de ce. Eu cred că, în condițiile actuale, analizând nivelul 
cuantumului din trecut, se impune o majorare semnificativă, având în vedere categoria de 
beneficiari căreia se adresează acest proiect de hotărâre. Este vorba de copii aflați în nevoi 
sociale, unii dintre ei provenind și din familii cu dificultăți majore, cu venituri foarte reduse. 
Poate că lucrurile acestea ar trebui să le discutăm ceva mai mult, pentru că una dintre 
caracteristicile unui consilier județean este să se aplece, cu atât mai mult, asupra a ceea ce 
poate face el, ce poate propune el. Dacă discutăm aici de sursele care ne sunt transferate de 
la bugetul de stat și alte surse, acolo nu avem foarte mare influență.  

În ceea ce privește atribuțiile noastre directe, ar trebui să dăm o mai mare atenție. 
Consider că toată lumea a înțeles chestiunea, o consideră benefică.” 

Dă cuvântul domnului consilier județean Ghiorghe Pricop. 
Domnul Ghiorghe Pricop, luând cuvântul, informează că, în cadrul Comisiei pentru 

protecţia socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, s-a 
discutat această problemă. Adresează domnului președinte rugămintea de a discuta cu 
primarii, pentru ca și aceștia să procedeze la mărirea cuantumului burselor acordate de către 
consiliile locale. Consiliul Județean Vaslui a stabilit cuantumul burselor școlare doar pentru 
unitățile școlare aflate în subordinea acestuia. Consideră că ar trebui mărite, dacă se poate, și 
bursele pentru ceilalți copii, nu doar pentru cei care se află în școlile subordonate consiliului 
județean.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că va 
încerca să transmită dorința domnului consilier județean, dar nu poate să spună dacă vor fi și 
receptivi la această rugăminte. De exemplu, la Vaslui, s-a discutat în consiliul local și a fost o 
opoziție foarte puternică, se pare chiar din partea grupului consilierilor Partidului Național 
Liberal. 

Pe de altă parte, această rugăminte este foarte greu de respectat de către 
administrațiile publice locale, în condițiile în care bugetul anului trecut, așa cum a mai spus, 
la mai mult de jumătate din unitățile administrativ-teritoriale, a fost suplimentat, practic, de 
către consiliul județean nu pentru a mări burse, ci pur și simplu pentru a se putea închide 
bugetul. După aceea s-a intervenit și s-au distribuit sume pentru a le da posibilitatea să 
funcționeze. 

Cu toate acestea, primarii au fost foarte atenți, au atras multe surse financiare, 
indiferent de culoarea politică și, cu sprijinul dat de consiliul județean, au făcut multe lucruri. 
Speră ca această tendință să domine și să poată continua cu același lucru.  

Totodată, speră ca resursele financiare alocate anului acesta, care se vor discuta 
săptămâna viitoare, să permită lucrul despre care vorbea domnul consilier județean.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
Domnul Marius-Marian Arcăleanu apreciază că părerea domnului Pricop este una 

foarte bună. Completează propunerea acestuia prin faptul că ar trebui alocate și surse 
financiare acestor unități administrativ-teritoriale la care se face referire. Se știe foarte bine 
că nu le este atât de ușor. 

Nemaifiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre, cu precizarea că și-a menținut și i-a 
invitat pe domnii consilieri județeni, să susțină această tendință de a sprijini unitățile 
administrativ-teritoriale, dar nu a reușit, până la această oră, să afle din bugetul prognozat 
cum anume sunt dimensionate sursele principale din TVA, etc. Au apărut tot felul de variante 
acum, când a fost dus la Camera Deputaților, și aceste lucruri se vor ști abia după ce bugetul 
va fi votat. Atunci se va aloca puțin timp, pentru că s-au modificat și foarte multe lucruri în 
ceea ce privește echilibrarea bugetelor locale și sarcinile care revin consiliului Județean. 
Acesta acordă sprijin unităților administrativ-teritoriale care se află în dificultate, dar să vadă 
de unde poate fi luat, pentru că excedentul are anumite destinații. Nu este o sumă care să se 



poată întinde la infinit. Propune ca această chestiune să se discute după ce se va da un vot 
bugetului național. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu) a fost 

adoptată hotărârea privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente 
semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Huzum Gicu, Onofrei Daniel-Garincha, 
Steimberg Eugenia și Tiron Cristina-Mihaiela.      

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al Județului Vaslui, și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

2. Dorin Emil, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat 
de interes judeţean,  
                pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

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

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu) a fost 

adoptată hotărârea privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al Județului Vaslui. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Braniște Sorin și Tiron Cristina-Mihaiela.  
     

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

proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Vaslui a unor imobile aparținând domeniului public al Județului 
Vaslui, și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

2. Dorin Emil, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat 
de interes judeţean,  
              pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

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

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează că are un apel de la domnul consilier 

județean Onofrei Daniel-Garincha, care-l informează că la proiectul de hotărâre anterior nu a 
primit aplicația de vot pe telefon. Întreabă dacă poate transmite votul verbal. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
aplicația de vot pentru proiectul de hotărâre anterior s-a închis, dar se poate transmite votul 
prin domnul consilier județean Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu informează că domnul consilier județean Onofrei Daniel-
Garincha a votat “pentru” la proiectul de hotărâre anterior. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îi asigură pe 
domnii consilieri județeni că personalul din cadrul Compartimentului informatică îi va contacta 
de îndată pe cei care întâmpină astfel de probleme. 

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu) a fost 

adoptată hotărârea privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Vaslui. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Prisacaru Dan-Eduard și Tiron Cristina-
Mihaiela.      

*    
*    * 

VI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 mc 
masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în 
domeniul public al UAT Județul Vaslui, cu precizarea că este un proiect de hotărâre pe care 
domnii consilieri județeni îl cunosc deja. 

Totodată, reamintește că avizele comisiilor de specialitate, prezentate și în 
ședințele anterioare, sunt favorabile. 

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

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu, declară următoarele:  
“Ca și la intervenția anterioară, vă rog să-mi ascultați punctul de vedere după care, 

dumneavoastră, veți proceda în consecință. 
Primul aspect ar fi legat de faptul că noi am propus reluarea discuției pe acest 

subiect și în comisia de urbanism. Ni s-a explicat că nu este cazul, deoarece nu s-a schimbat 
nimic, nicio virgulă în proiect. Noi aveam un alt punct de vedere pe care îmi permit să-l spun 
acum, direct, în cadrul ședinței. Credem că, din moment ce acel proiect de hotărâre nu a fost 
aprobat de majoritatea calificată de 2/3, ar fi fost necesar să se repună în discuție în comisie, 
să venim cu argumente, cu noi propuneri de rezolvare a acestei probleme pe care sigur că 
dorim să o rezolvăm. Acesta este un prim punct de vedere. 

Al doilea punct de vedere este faptul că noi propunem o soluție pentru rezolvarea 
acestei chestiuni, a valorificării masei lemnoase, și anume: dorim să inițiem și o să venim cu 
un proiect de hotărâre în care propunem ca masa lemnoasă să fie alocată unităților 
administrativ-teritoriale pe raza cărora acestea se găsesc, consiliului județean revenindu-i 
sarcina să contacteze un prestator de servicii care să taie acei arbori. 

Am constatat, în deplasările noastre în județ și în discuțiile cu unii primari, că este 
nevoie de acest material lemnos în anumite instituții, la școli. De exemplu, am sesizat și ieri 
în ședința Aurorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui că inclusiv posturile de poliție se 
confruntă cu o lipsă acută de lemne. Nu pot încălzi, pur și simplu, acele construcții. 
Considerăm că avem dreptate în ceea ce spunem și corect ar fi ca tăierea arborilor să fie 
urmată de această alocare a masei lemnoase către autorități. Măcar un sprijin, cât de mic, 
dar să-l dăm noi, consiliul județean!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că a 
adus proiectul de hotărâre în forma legală, care se cunoaște și care a fost acceptată și în 
comisii. Domnia sa nu are altă propunere majoră de modificare. 

A ascultat cu mare atenție cele declarate de domnul consilier județean Gheorghe 
Veziteu și declară că acesta poate repune în discuție proiectul de hotărâre, neavând nimic 
împotrivă, dar, până la urmă, tot un vot se va da. Dacă votul nu întrunește majoritatea 
calificată, nu se poate face nimic. 

Pe de altă parte, nimeni nu poate să prejudece sau să împiedice depunerea unui 
proiect de hotărâre, dar acesta trebuie să respecte anumite lucruri, declarând că acolo este 
vorba de o activitate economică, și că “noi suntem filantropi, dăm ajutor, așa spune legea, 
dar aici avem de a face cu o activitate economică, trebuie să plătim, sunt anumite operațiuni 



pe care trebuie să le facem și pe care trebuie să le plătim, trebuie să exploatăm acest lemn 
pe care trebuie să-l plătim și ar urma … după aceea îl dăm gratuit, cum ați spus, într-un mod 
cam ilicit ați spus. Să-l dăm postului de poliție nu este în sarcina administrației publice, nici 
locale, nici județene. Au bugete proprii, prin Ministerul Administrației, și nu-mi permit niciun 
fel de ingerință în activitatea și în bugetele acestora. 

După aceea, trebuie să vedem care este necesitatea de a da cuiva degeaba, în 
condițiile în care nu avem obligații bugetare sau de altă natură față de acestea. Fac parte din 
structurile Ministerului Afacerilor de Interne care este un minister cu o configurație specială, 
ș.a.m.d., și noi să facem cheltuielile … De data aceasta nu vreau să fac niciun fel de ironie, 
sunteți niște oamnei animați de o ideologie liberală, putem să acceptăm, pentru că 
liberalismul nu este lipsit de componențe sociale, dar nu ducem la capăt această dispută care 
este cam fără obiect… Să dăm degeaba?! Noi plătim … Dacă eu voi transfera către o societate 
de tăiat, trebuie să plătim societatea aceea. Uneori, ați constatat, din analiza pe care am 
făcut-o, că valoarea masei lemnoase obținute este mai mică decât cheltuielile pe care le-am 
efectuat.  

În măsura în care dumneavoastră vă veți menține acest vot, oricum vom tăia acei 
pomi pentru că sunt dispoziții legale care ne permit acest lucru. Pun în pericol circulația! De 
exemplu, primarul de la Oltenești ni s-a adresat pe această temă. Constatările legale fiind 
făcute, noi vom tăia și lemnul va rămâne acolo. Dacă va dori să îl ia, îl va lua domnia sa, într-
o formulă neorganizată, pentru că altfel ar trebui să-l fure de la noi. Altminteri, cum să i-l 
transmitem dacă noi facem cheltuielile acestea?! Noi îi echilibrăm bugetul, îi dăm ajutor să 
atingă un anumit obiectiv, dar pentru bunurile care sunt în patrimoniul nostru și în raport cu 
care, de foarte multe ori, nu are niciun fel de contribuție financiară... Nu este nimic gratuit, 
cu excepția unor inițiative de sprijinire a replantării pe care au avut-o unele unități 
administrative.”     

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu declară că, dacă tot se va purcede la tăiere, “noi tocmai 

venim cu o soluție, pentru a nu fi preluat la întâmplare acel material lemnos, deci îl dăm noi, 
prin hotărârea noastră. 

Un alt aspect, citez chiar din referatul de aprobare al dumneavoastră: <Potrivit 
Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, art. 6 alin. (3), „recoltarea şi valorificarea lemnului din 
vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional sunt la latitudinea 
proprietarilor”>, adică a noastră, a consiliului județean și nu vedem nimic, niciun impediment 
în a proceda așa cum vrem noi să propunem. La urma urmei, tot statul român este și atunci 
când are sedii de poliție, și tot statul român este atunci când o școală nu are lemne de foc, 
tot statul român este și când vorbim de o primărie care nu are aceste resurse. Eu cred că noi 
am putea să rezolvăm această problemă urmând această soluție pe care o propunem noi. 
Mulțumesc!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că este 
încântat de viziunea holistică, integratoare, dar, din păcate, ea nu funcționează în 
administrația publică locală. Unitățile administrativ-teritoriale au proceduri legale, special 
menționate în legi de achiziționare a cantităților de lemne în plan concurențial, precizând:  

“Ceea ce ați citit dumneavoastră este o procedură pe care noi am invocat-o pentru 
un fel de similaritate, pentru că nu este o procedură aplicabilă. Mai mult, definiția vegetației 
forestiere este o definiție care are multe probleme. Înainte de asta, eu m-am documentat; am 
invocat și eu ce anume este în lege, singurul lucru pe care noi trebuie să-l avem în vedere este 
ca măcar o parte din cheltuielile acestea să le recuperăm prin exploatarea masei lemnoase. 
Chiar dacă, după aceea, noi, din acești bani, facem alte treburi; sunt veniturile noastre. Ne 
plângem că nu avem venituri?! De unde să avem, dacă noi nu le realizăm ... din nimic!  Eu, de 
ani de zile, fac foarte multe eforturi și cred că ați fost și părtași la acestea, prin vot, pentru 
că așa sunt constituite sursele. Noi nu putem pune taxe și impozite decât într-un mod extrem 
de limitat. Acelea nu constituie ceva semnificativ pentru constituirea bugetului UAT Județul 
Vaslui. 

Vă veți gândi, aveți la dispoziție toate lucrurile. Eu voi aduce în discuție în fiecare 
ședință acest proiect de hotărâre, până când, ori va fi aprobat, ori dacă nu, va deveni caduct, 



pentru că lemnul se va fi epuizat după ce vom exploata, potrivit legii, și în condițiile legii, 
fără să avem posibilitatea de valorificare din cauza votului consilierilor.” 

Dă cuvântul domnului consilier județean Vasile Voicu. 
Domnul Vasile Voicu, referindu-se la propunerea domnului consilier județean 

Gheorghe Veziteu, declară că este exclus să poată fi ajutate sediile de poliție pentru încălzire 
cu această masă lemnoasă, pentru că legea nu permite. Mai mult de atât, își amintește că, 
făcând o analiză a modului în care arată sediile de poliție din țară, a întrebat dacă se poate 
ajuta să se dea un alt aspect acelor instituții și i s-a spus că nu, pentru că se încalcă legea. Așa 
că, această masă lemnoasă nu are voie să se îndrepte către instituțiile care se numesc poliții. 
Probabil că pot fi ajutate școlile, dar sediile de poliție, exclus!  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că unii 
primari care au făcut acest lucru au fost sancționați și suma respectivă a fost recuperată din 
salariu.  

Totodată, declară că acordă cea mai mare importanță tuturor intervenienților. Dacă 
uneori mai utilizează o ironie, este ca să mai destindă ședințele sau, uneori, ca să mai 
accentueze starea de conflict, ca să dezbată mai mult, dar acordă atenție tuturor. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu declară că afirmația referitoare la sediile de poliție nu a 

fost cu intenție, doar a evocat-o întrucât, chiar la ședința de ATOP, a văzut că și acei oameni 
se confruntă cu așa ceva, precizând: “Departe de mine să spun eu că, cu 263 m3, am rezolvat 
chiar toate nevoile de lemn din județul Vaslui. Doar acolo unde sunt nevoi stringente, unde 
sunt școlile sau primăriile, acolo mă refer! 

Veți vedea că, în proiectul de hotărâre pe care îl vom depune și vom încerca să 
aducem toate argumentele legale pentru a susține proiectul, o să ne dăm cu părerea din nou 
într-un consiliu județean viitor.”   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
înțelege buna intenție și apreciază acest lucru, pentru că s-a încercat de nenumărate ori, 
întrucât unele sedii de poliție arată îngrozitor, să se găsească o cale de comunicare acolo, dar 
să aibă o atribuție legală, pentru că ele fac parte din ansamblul urbanistic al unității 
administrativ-teritoriale... Din păcate, nu s-a găsit suportul legal necesar. Poate, în viitor, 
aceste lucruri se vor regla.     

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 20 voturi “pentru” și 14 “abțineri” (Arcăleanu Marius-

Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian Corneliu, Crețescu Valentin, Filip 
Liviu, Huzum Gicu, Iacob Liviu, Onofrei Daniel-Garincha, Pălăduță Louis-Iulian, Popa Vasile, 
Teslariu Iuliana, Rotariu Bogdan și Veziteu Gheorghe), nu a fost adoptată hotărârea privind 
valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 mc masă lemnoasă pe picior, 
existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public al UAT Județul 
Vaslui. 

Nu a votat doamna consilier județean Tiron Cristina-Mihaiela.   
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

hotărârea nu a fost adoptată și că se așteaptă și alte inițiative, se așteaptă și vremea, ca să 
elibereze terenul, pentru că nu se poate ține proiectul strategic în loc. Sunt zeci de mii de 
oameni care așteaptă ca lucrările să se deruleze și executanții așteaptă ca noi să facem treaba 
aceasta.  

Aceste lucruri se vor comunica fiecărei unități administrativ-teritoriale, și se vor da 
dispozițiile necesare pentru înlăturarea impedimentelor pentru a continua proiectul. Și masa 
lemnoasă se va depozita astfel încât aceasta să fie la dispoziție pentru viitor. 

*    
*    * 

VII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către UAT Județul 
Vaslui, cu precizarea că acesta a mai fost adus în discuție în cadrul consiliului județean, iar 
rapoartele comisiilor de specialitate sunt cele deja cunoscute.  



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

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează, în numele grupului de consilieri județeni ai 

Partidului Național Liberal, că se dorește rezolvarea acestei probleme și, pentru acest lucru, se 
vrea clarificarea tuturor aspectelor urmand să vină, la fel cum a făcut și la punctul precedent, 
cu un proiect de hotărâre care ar rezolva problema 100% legal și cât se poate de repede, și în 
acord cu prevederile legii.  

O primă constatare se referă la Comisia de urbanism a cărei majoritate a refuzat din 
nou discuția acestui proiect de hotărâre, menționând:  

“Noi considerăm în continuare că, din moment ce a fost respins, ar fi trebuit să fie 
supus din nou dezbaterii în această comisie și să avem acces la documentația mai completă 
privitoare la lucrările care s-au executat acolo, la modul în care s-a derulat tot acest proces, 
pentru că am văzut, recepția finală s-a făcut, este și pe site-ul consiliului județean, 
dumneavoastră ați fost acolo …”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că, deși 
este reclamat, nu este nimic ilegal. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că dorea să întrebe în Comisia de urbanism 
pentru că, intervenindu-se cu acele lucrări pe terenul cetățeanului respectiv, înseamnă că s-au 
executat lucrări cu autorizație de construire. Ar fi vrut să vadă dacă este acea autorizație de 
construire, un certificat de urbanism, un ordin de șantier care a permis începerea lucrărilor, 
pentru că altfel nu se puteau executa acele lucrări. 

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că s-
au executat cu cinci ani în urmă și au fost aprobate de atunci. Întreabă dacă l-a împiedicat 
cineva să facă acest lucru timp de cinci ani. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că a dorit să vadă în timpul comisiei, cum este 
legal. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că nu 
poate comisia să dezbată aceeași chestiune timp de cinci ani și după cinci ani să reia această 
problemă. 

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă: “Nu dezbatem acum, că este la ordinea zilei să 
aprobăm acest proiect?” 

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: “Eu am 
permis să vă exprimați punctul de vedere, dar o comisie ... orice putem ignora, dar logica nu! 
S-a schimbat majoritatea în comisie? Nu! Și atunci dacă nu s-a schimbat majoritatea în 
comisie, și după ce ați expus argumentele de șapte ori, ce să mai reia?!” 

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă dacă există sau nu autorizație de construire. 
 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că nu 

s-a construit fără autorizație de construire. A verificat chiar și ministerul, până în ultima clipă, 
când s-a făcut recepția, “cu reprezentanți trimiși de la guvernul dumneavoastră. Domnule 
Veziteu, aveți latitudinea să mă reclamați, cum ați mai făcut-o! Nu există niciun punct slab 
acolo. Aveți latitudinea să votați această chestiune sau să nu votați. Eu știu cum s-o rezolv, 
dar nu vreau, vă las pe dumneavoastră! De 70 de ori o voi aduce și spun lucrul acesta. Știu 
cum să rezolv imediat, nu am nicio problemă, dar nu vreau! 

Vreau să vadă lumea cât de atașați sunteți de problemele comunității, cum vă 
încrâncenați de la nimic. Nu putem construi ilegal, nu poate certifica Ministerul Lucrărilor 
Publice realizarea, nu pot certifica cei de la Inspectoratul General în Construcții treaba 
aceasta pe barba mea, ci numai pe lucru concret și pe opiniile specialiștilor. Vreau să vă spun 
că nu voi înceta în acest mandat să vă aduc în fața dumneavoastră, deși pot să rezolv în 
următoarea lună, dar nu vreau. Vreau să vadă lumea. Vreau să știți și dumneavoastră, că nu o 
fac într-un mod ticălos. Vreau să vadă lumea: <Aceștia sunt oamenii pe care i-ați votat!>”.  

Domnul Gheorghe Veziteu, luând cuvântul, declară: ″Văzând acest refuz al 
dumneavoastră, de a purta dialog cu noi, de aici de unde ne aflăm, de a clarifica situația, o să 
venim cu un proiect, cu o soluție, domnule președinte! Venim și noi cu soluția noastră, vă 
spun ‹avant la lettre», cum ar veni″.   



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde:  
″O singură treabă nu pot să accept, domnule Veziteu! Farisei în sistemul acesta! 

Știți că nu vreți, ați hotărât că nu vreți, cineva vă dirijează atitudinea, dar vreți să vă dați că 
vreți! Asta nu! Trebuie să știe populația: aceștia sunt oamenii care nu vor! Sunt oameni și ei, 
ca și voi, dar nu vor să rezolve treaba asta!″ 

Domnul Gheorghe Veziteu adresează rugămintea de a fi ascultat două minute ca să-
și exprime punctul de vedere. Apreciază că, din moment ce domnul președinte a afirmat că 
totul a fost în regulă - probabil că a fost -, dar, citând din materialele prezentate odată cu 
proiectul de hotărâre, dintr-un referat făcut de Direcția Tehnică și datat din 23.09.2020, unde 
se spune: ″În cadrul întrunirilor au fost inventariate soluțiile; în urma achiziției terenului se 
va emite dispoziție de șantier ce va cuprinde detalii tehnice de execuție a lucrărilor.″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
lucrările nu mai pot fi extinse, pentru că se intră pe terenul omului și, atunci trebuie cumpărat 
terenul de la acesta ca să poată fi efectuate lucrările. Menționează că, într-un anumit fel, este 
prejudiciat terenul omului și el poate, fără a ține cont de opinia consilierilor, să obțină prețul 
acelui teren de la consiliul județean, dacă acționează în judecată. Și poate obține prețul de 
zece ori mai mare, dacă judecătorul va considera. Subliniază că spune toate aceste lucruri ca 
să se știe ce produc consilierii județeni prin această chestiune care nu ține de legalitate, ci de 
opoziție surdă, așa cum se înțelege a se face politică surdă în detrimentul cetățeanului.    

Domnul Gheorghe Veziteu răspunde că a arătat un aspect. Aceeași chestiune de a 
executa este reluată în nota de constatare din 06.10.2020. Spune că dumnealor, consilierii 
județeni ai grupului PNL, vor veni cu un proiect de hotărâre prin care vor propune soluționarea 
acestei probleme cu sprijinul Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică și, de asemenea, cu sprijinul Legii  nr.144/2019 pentru modificarea și completarea 
acestei legi. Consideră că soluția prezentată este soluția corectă, legală. În acest fel, toți 
consilierii vor fi mulțumiți și împliniți că s-a făcut totul conform legii. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
totul este făcut conform legii. Consideră că domnii consilieri județeni nu acceptă acest lucru și 
că, din dorința de a scăpa de culpabilizarea la care se expun în fața cetățenilor, vor să vină cu 
acest proiect apreciind, totodată, că nu-i oprește nimeni. Se gândește ca acest proiect să fie 
votat imediat și să vadă dacă poate mandata pe cineva pentru a-l duce la îndeplinire. 
Informează că este o cazuistică care arată câți ani durează rezolvarea unei asemenea 
probleme și ce pagube imense suportă câteodată instituțiile sau persoanele care au aplicat 
această soluție. Subliniază că cetățenii trebuie să cunoască și faptul că și consilierii județeni 
care aparțin grupului USR au aceeași atitudine, precum a colegilor din grupul PNL, aceea de a 
nu susține, de a împiedica rezolvarea problemei.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni precizează că fiecare poate spune ce vrea. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că e 

vorba de rezolvarea unei probleme care interesează pe cetățenii unui municipiu. Spune că 
dumnealor, consilierii județeni, merg și le cer votul cetățenilor pentru a le rezolva 
problemele, dar, în realitate, se opun din niște considerente care le sunt total străine și 
dumnealor. E de părere că ar trebui să le spună cetățenilor: ″Ne-ați votat, dar nu știm să 
rezolvăm problema!″ 

Domnul Mitică Afteni întreabă, amintind că la ședința anterioară, domnul 
președinte a spus că va achiziționa acel teren și-l va dona: ″Acum să înțelegem că nu vă 
convine prețul de achiziție?!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă: 
″Dumneavoastră când ați fost ales, v-ați gândit că «lasă că mă duc eu, îi mint pe cetățeni și o 
să vie Buzatu să achiziționeze terenul?» Poate îl voi achiziționa, dar asta este o chestiune a 
mea, individuală. Nu vă puteți baza pe treaba asta.″ 

Domnul Mitică Afteni răspunde: ″Eu nu am mințit pe nimeni și nici nu știam în 
momentul în care m-au ales oamenii că dumneavoastră veți propune la o ședință să 
achiziționați un teren pe care să-l donați. Deci nu mai întoarceți cuvintele în așa fel încât să 
reiasă că aveți dreptate!″  



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă: ″E o 
opinie personală, exprimată de mine, pot să fac ce vreau eu atât timp cât nu încalc legea. Mă 
refer la calitatea dumneavoastră de consilieri județeni, pe care nu am invocat-o, ca fiind 
aceea care obstrucționează rezolvarea legală. Și acum am enunțat-o. Toată lumea să știe că 
cele două grupuri, USR și PNL, refuză să semneze treaba aceasta, din considerente, pur și 
simplu, de opoziție politicianistă, nu politică.″  

Dă cuvântul domnului consilier județean Viorel-Cornel Iordache. 
Domnul Viorel-Cornel Iordache adresează rugămintea colegilor de la USR-PLUS să 

mai citească încă o dată jurământul pe care l-au depus în consiliul județean. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
Doamna Mihaela-Vica Bîicu declară că poate nu a înțeles bine ceea ce este relatat 

în proiectul de hotărâre, dar știe că un amplasament se predă liber de sarcini înainte de 
începerea unor lucrări. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
doamna Bîicu nu a înțeles, că a explicat de nenumărate ori și nu poate explica fiecărei 
persoane în parte. Ține la părerea de specialist a doamnei consilier, dar nu poate să explice în 
fiecare ședință același lucru și oamenii să se prefacă că nu înțeleg.  

Doamna Mihaela-Vica Bîicu afirmă că nu se preface că nu înțelege, că atât știe că 
prevede legea. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, recomandă să se 
studieze istoria acestui proiect, care nu este cunoscută de doamna Bîicu, deoarece nu a fost 
implicată direct, dar colegii liberali o cunosc, pentru că durează de cinci ani toată execuția 
respectivă. 

Informează că expertiza nu este programată dinainte, dacă nu e nevoie, ci dacă 
survine ceva neprevăzut. Atunci se expertizează și se ia soluția din expertiză, pentru că apare 
obligația de a fi luată, pentru că altfel nu se poate continua și nimeni nu plătește lucrările 
respective, ca după aceea să se constate că au fost făcute degeaba. Menționează că toate 
aceste lucruri se cunosc foarte bine. Apreciază orice atitudine din partea consilierilor județeni, 
fiind de părere că ar trebui să se spună clar oamenilor: ″Nu vrem să o rezolvăm!″. 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu declară că nu stă în intenția dumnealor de a nu rezolva 
această problemă, afirmând:  

″Stați așa să explicăm votul nostru! Totuși nu mi se pare normal să ne asumăm noi 
responsabilitatea rezolvării unor probleme care au fost în mandatul anterior apărute. Despre 
asta este vorba!″  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă: ″Ce nu 
înțelegeți? Nu suntem noi solidari, administrația publică, cu tot ce s-a făcut în țara asta? 
Putem întoarce noi, acum, să zicem execuția că nu s-a executat? Legal vorbesc! Nu discutăm 
de teorii.″ 

Doamna Mihaela Bîicu declară că dumneai vorbește de asumarea responsabilității. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: ″Mi-a 

mai spus un distins membru al guvernului liberal, într-o ședință Euronest, că el nu este solidar 
cu hotărârile consiliului județean din trecut. <Păi bine, prietene, ai fost în ședință?>; <Am fost 
și am votat “contra”.>; <Majoritatea a votat “pentru!”>. Consiliul nu funcționează în felul 
acesta, ci majoritățile decid și executăm. Nu putem să nu ne asumăm pentru că nu am făcut! 
Spune direct, că nu e nicio greșeală: <Domnule, nu vrem treaba aceasta!> Dar, spunem! Că 
dacă nu, enunț eu! Atunci, dacă nu este așa … Dar aplicația de vot a fost lansată și ne arată că 
a fost așa!” 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu răspunde: ″Tocmai, că am explicat motivele noastre! Nu 
este nicio rea intenție.″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de părere că 
ideea nu a fost înțeleasă de acei consilieri județeni care sunt noi în mandat, deși au 
capacitatea de a înțelege, însă colegii care aparțin alianței liberale știu despre ce este vorba și 
de ce nu votează.  



Domnul Mitică Afteni declară: ″Noi nu suntem în alianță cu consilierii de la PNL în 
consiliul județean, vă reamintim asta″. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, face afirmația: 
″Să fim serioși! Nu aveți această capacitate, de a face alianță când vreți dumneavoastră sau 
unde vreți dumneavoastră. Sunt alianțe naționale!″  

Domnul Gheorghe Veziteu își exprimă părerea: ″Prea multă politică!″ 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, consideră că este 

vorba despre rezolvarea problemelor cetățenilor și lumea trebuie să știe cine vrea să le rezolve 
și cine nu vrea să le rezolve: ″Consilierii PNL-USR nu vor să le rezolve!″ 

Domnul Gheorghe Veziteu răspunde: ″Noi vrem să le rezolvăm! Dumneavoastră 
sunteți președintele, și al nostru, și al colegilor dumneavoastră, și vă rog să spuneți că noi am 
venit cu o altă soluție. O vom supune la vot și asta este calea de rezolvare, nu să ne 
amenințați și să ne acuzați că noi nu vrem. Nu aveți acest drept, îmi pare rău! Noi am venit cu 
soluția! O s-o aducem la vot și asta o să fie!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă: ″Nu ați 
venit cu nicio soluție! Ați enunțat soluția și, între timp, ca să creadă lumea că dumneavoastră 
vreți să rezolvați, enunțați soluția, dar de fapt nu vreți!″  

Domnul Gheorghe Veziteu informează că luni va depune proiectul de hotărâre la 
registratura consiliului județean. 

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

Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Precizează că s-au înregistrat: 18 voturi “pentru” și 15 “abțineri” (Afteni Mitică, 

Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bîicu Mihaela-Vica, Bularda Carmen, Chirica 
Lucian Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Onofrei Daniel-Garincha, Pălăduță 
Louis-Iulian, Popa Vasile, Rotariu Bogdan, Teslariu Iuliana și Veziteu Gheorghe). 

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

Nu au votat domnii consilieri județeni Prisacaru Dan-Eduard și Tiron Cristina-
Mihaiela.      

Dă cuvântul domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
Domnul Marius-Marian Arcăleanu, luând cuvântul, dorește să știe dacă au fost 18 

voturi <pentru>, afirmând: ″Eu știu că aveți o majoritate, oficial, neoficial, de vreo 20 de 
consilieri județeni. Mai lipsesc doi, dacă tot ați dus discuția în partea asta politică … Cu 
această ocazie și eu îmi exprim dorința de a încheia aceste dispute politice, pentru că nu fac 
bine cetățenilor″. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de părere că 
aceste discuții fac foarte bine cetățenilor pentru că, în acest fel, știu care este poziția 
oamenilor față de problemele lor, precizând:  

″Stăm rău cu logica. Chiar dacă ar fi fost cei doi, nu am fi avut majoritatea 
calificată. Problema este că, pentru împlinirea acestei majorități, este nevoie de votul 
Partidului Național Liberal cu USR, care dintre domniile lor doresc ca să rezolvăm problema. 
Și dumnealor nu vor să le exprime, prefăcându-se că sunt tot felul de probleme. Aceasta a 
fost explicația mea și o voi da până la sfârșitul dezbaterii pe această temă″.   

Domnul Marius-Marian Arcăleanu declară că va explica și dumnealui logica, dacă 
tot se face apel la logică. Spune că, totuși, cele două persoane fac parte dintr-o anumită 
formațiune: ″Ce au făcut, cum au votat? Pentru că ați făcut referire doar la 15 persoane, dacă 
am înțeles eu bine. La 18, la fel v-ați referit, mai erau două la care trebuia să faceți referire. 
Faceți referire și la celelalte două persoane!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde: ″Aș 
putea face, la cele două, să le căutăm acum și să le identificăm, să cer grupurilor să le 
sancționeze, dar nu ar avea niciun sens. Lăsați-o așa!″ 

*    
*    * 



VIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în 
calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru 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 

doamnei  consilier județean Mihaela-Vica Bîicu.  
Doamna Mihaela-Vica Bîicu informează că domnul consilier județean Mitică Afteni 

are o problemă cu aplicația. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, recomandă ca 

domnul Afteni să sune la Compartimentul informatică și, în măsura în care va fi stabilită 
legătura cu domnia sa, va fi ascultat. 

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Iacob Liviu și Teslariu 

Iuliana) a fost adoptată hotărârea privind aprobarea contribuției financiare a Județului 
Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2021. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Prisacaru Dan-Eduard și Tiron Cristina-
Mihaiela.      

*    
*    * 

IX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui - 
Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru 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 

domnișoarei Filip Nicoleta, consilier la Compartimentul informatică din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnișoara Filip Nicoleta informează că domnul Afteni apare on-line, doar că are 
camera și microfonul dezactivate. 

Domnul Mitică Afteni, revenind în cadrul videoconferinței, declară că a avut o 
problemă cu internetul. 

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

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Chirica Lucian-

Corneliu și Liviu Iacob) a fost adoptată hotărârea privind aprobarea contribuției financiare a 
Județului Vaslui - Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru 
anul 2021. 



Nu au votat domnii consilieri județeni Prisacaru Dan-Eduard și Tiron Cristina-
Mihaiela.      

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – 
Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, 
pentru 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.  
Nefiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui,supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 33 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu) a fost 

adoptată hotărârea privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul 
Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru 
anul 2021. 

Nu a votat doamna consilier județean Tiron Cristina-Mihaiela.      
 

*    
*    * 

XI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru 
obiectivul de Investiții “Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de completare a 
măsurilor de securitate la incendiu în corpul C al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, și 
dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

domnului consilier județean Bogdan Rotariu. 
Domnul Bogdan Rotariu dorește să știe dacă există, în documentația inițială, 

scenariul la incendiu avizat de ISU, pentru că a citit acest proiect de hotărâre și nu se face 
referire la scenariul la incendiu. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, își exprimă 
părerea că ar fi fost bine dacă domnul consilier ar fi solicitat informații suplimentare pentru 
că, acolo, au fost niște procese de modernizare cu diferite fonduri, în special fonduri atrase, 
dar și fonduri ale consiliului județean. Precizează că lucrările au început cu mult timp înainte, 
de pe vremea predecesorilor săi, în mai multe etape, și, din acest motiv, sunt dificutăți de 
finalizare a recepției la acest obiectiv, pentru că au apărut acte normative care, pur și simplu, 
contravin unei situații de fapt, reale. 

Domnul Bogdan Rotariu declară că a cerut aceste informații la comisii, dar că, 
neavând în aparatul de specialitate specialiști care să le ofere, nu le-au avut și nu le știu. 



Subliniază că sunt consilieri județeni din acest mandat care nu cunosc ce s-a întâmplat în 
mandatul trecut. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, propune ca la 
finalul discuției să fie reluată tema aceasta de dezbatere, pentru că trebuie să fie invitați 
specialiștii, să explice. Informează că se face o extindere a UPU, se face spitalizare de zi și că 
trebuie făcut un tablou complet. Este de părere că trebuie să fie aduși cei responsabili, pentru 
a da răspuns la toate problemele acestea. 

Totodată, precizează că domnul consilier județean Bogdan Rotariu are dreptate în 
sensul că, este o activitate lungă, complexă, cu fel de fel de întreruperi, și nu avea de unde să 
cunoască toate amănuntele. Menționează că unii dintre oamenii consiliului județean care s-au 
ocupat de proiect nu mai sunt acum, însă, domnia sa, ocupându-se  atâția ani de această 
problemă, știe cum s-au desfășurat lucrurile cronologic și e de părere că poate fi făcut un 
tablou care să ajute pe toată lumea. 

Dă cuvântul doamnei Ana-Smaranda Rinder, managerul Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui. 

Doamna Ana-Smaranda Rinder, luând cuvântul, îl întreabă pe domnul consilier 
județean Bogdan RotarIu dacă se referă la Corpul C sau se referă la scenariul pentru întreg 
ansamblul de clădiri care este alcătuit din corpurile A, B și C. 

Domnul Bogdan Rotariu răspunde că, din ce știe dumnealui, scenariul se face pe 
toate, nu pe unul singur. 

Doamna Ana-Smaranda Rinder informează că, între timp, s-a modificat legislația și 
se permite autorizarea pe compartimente separate de incendiu. De aceea, acum este tratat 
corpul C în care se găsește blocul operator terapie intensivă, radiologia, farmacia, bucătăria, 
morga, laboratorul de analize medicale, acel bloc perpendicular pe corpurile principale A și B 
care au făcut obiectul reabilitării prin fonduri europene.  

Inițial, s-a încercat autorizarea pe întregul spital, așa cum prevedea legislația la 
momentul respectiv. S-au făcut măsuri compensatorii în urma unui scenariu la foc, s-au 
construit scările suplimentare de evacuare în caz de incendiu, s-au făcut o serie de lucrări 
adiacente dispuse cu expertiză și scenariu la foc pentru ca, apoi, să se considere că nu poate fi 
autorizat per ansamblu, pentru că trebuia și corpul C inclus. Astfel, s-a ajuns la măsuri și 
pentru corpul C deoarece, prin proiect european, nu s-a făcut decât minimul de lucrări, 
aproximativ 18% din întreaga suprafață și întreaga structură. De aceea nu s-a putut autoriza la 
momentul respectiv. Apoi au apărut modificări care au spus că se pot autoriza pe 
compartimente distincte de incendiu, făcându-se lucrări suplimentare, cum ar fi montarea 
unor uși rezistente la foc între corpul C și corpurile A și B, s-au zidit ferestre considerate a fi 
inoportune, s-a făcut un sistem de ventilație, ș.a.m.d. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
sunt foarte multe detalii și propune o întâlnire cu toți consilerii județeni în sala din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Astfel, se pot întâlni și cu corpul medical de acolo, 
pentru a putea fi văzut întregul ansamblu și dimensiunea acestor reabilitări care sunt produse 
în acest moment, ocazie cu care vor fi chemați și inginerii, proiectanții, pentru a explica toate 
detaliile și ce ar trebui făcut ca urmare a actelor normative sau situațiilor tehnice care au 
survenit, ulterior reabilitării.  

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de Investiții 
“Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de completare a măsurilor de securitate la 
incendiu în corpul C al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Arcăleanu Marius-Marian, Prisacaru Dan-
Eduard și Tiron Cristina-Mihaiela.     

*    
*    * 

 



XII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Elaborare documentație tehnico-
economică pentru stoparea degradărilor la clădirea Centrului Militar Județean Vaslui 
(CMJ)”, și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

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

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

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

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

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu, luând cuvântul, își exprimă dorința, ca de fiecare dată 

când sunt astfel de proiecte de hotărâre, să se acorde o atenție sporită și aspectelor legate de 
incendii, de situații de urgență, așa cum a precizat și domnul Rotariu la punctul precedent. 
Menționează că se dorește valorificarea, cumva, a experienței nefericite a ultimelor luni, 
dorind ca tot ce se construiește în Vaslui să aibă în vedere, la modul temeinic, aceste aspecte.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, 
evident, se ține cont de această dorință, sunt chiar obligați  pentru că, altfel, se nasc și 
diferite complicații financiare, tehnice și de recepționare. Declară că această intenție este 
binevenită.  

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiție “Elaborare documentație tehnico-economică pentru stoparea 
degradărilor la clădirea Centrului Militar Județean Vaslui (CMJ)”. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Iacob Liviu, Prisacaru Dan-Eduard și Tiron 
Cristina-Mihaiela.      

*    
*    * 

XIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în 
județul Vaslui 2020-2025”, 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.  
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Bogdan Rotariu. 



Domnul Bogdan Rotariu, luând cuvântul, dorește să știe dacă pe viitor se poate mări 
numărul de platforme în localități și dacă, specific pe fiecare localitate, se poate spune cu 
câte platforme se poate mări. Observă că sunt unele platforme de gunoi în incinta instituțiilor 
de învățământ, la sate, care nu sunt în regulă, având în vedere că firmele care ridică acest 
gunoi îl ridică cum îl ridică. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
este un sistem implementat ca urmare a declarării, ca fiind eligibile, a aplicației privind 
sistemul integrat de management al deșeurilor.  

Precizează că este un sistem ultraperformant de tratare a deșeurilor, astfel încât să 
elimine toate neajunsurile... De aceea se vorbește despre PJGD –ul acesta care continuă, de 
fapt, primul sistem. Apar foarte multe lucruri în implementare. S-a cerut unităților 
adminstrativ-teritoriale, încă de atunci, să spună fiecare de câte platforme are nevoie, pentru 
că proiectul este gestionat de toată lumea, declarând:  

″Consiliul județean a fost pus ca o căciulă, pentru coerență, pentru că nu avea 
asemenea atribuții în domeniu, până atunci″. 

 Prin finanțare, s-a impus această formulă, astfel încât consiliul județean să 
răspundă, practic, cu toți ceilalți asociați care fac parte din Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară, care este o formulă legală obligatorie.  

Precizează că se ține cont și de limitările financiare ale aplicației, valoarea acesteia 
fiind de 40 mil. lei, din care 10 mil. lei reprezintă contribuția consiliului județean, iar restul de 
30 mil. lei sunt bani atrași. Observă că, în acest moment, al punerii în funcțiune a 
programului, unitățile administrative-teritoriale realizează ce a afirmat mai devreme domnul 
consilier Rotariu. S-a avut în vedere această situație, la momentul de atunci, dat fiind 
limitarea finanțării și s-au obligat să pună la dispoziția operatorului alte platforme, acestea 
fiind făcute de consiliul județean și unitățile administrativ-teritoriale.  

Consideră că trebuie ajutate toate unitățile administrative-teritoriale care au 
intenția de a face platforme mai multe, din dorința de a menține sistemul acesta cu platformă. 
Pentru unitățile administrative-teritoriale care nu doresc acest sistem, poate ar fi mai bine să 
se aplice colectarea din poartă în poartă, prin taxare, să fie cumpărate pubele mai multe, 
pentru a se contribui și la selectarea deșeurilor, pentru că sunt ținte de atins, iar dacă acestea 
nu vor fi atinse, mai ales în perioada care urmează și, mai ales, ținând cont de planul de 
rezidență, vor fi niște taxe foarte mari care vor fi plătite pentru neatingerea țintei. Subliniază 
că e o activitate complexă.  

Își exprimă dorința ca întâlnirea să nu fie făcută în cadrul unei ședințe cu 20, 30 de 
proiecte pe ordinea de zi, ci să se vadă ce este doar pe un anumit domeniu. Propune ca în 
cadrul întâlnirii să se meargă la spital și la depozit, în sala de conferințe, unde se poate 
discuta, atât cu operatorul de acolo, cât și cu ceilalți operatori, pentru a se lămuri toată 
lumea și pentru a ajuta unitățile administrative-teritoriale cu un sfat bun și, dacă este 
disponibilitate, cu o susținere financiară în vederea rezolvării problemelor.  Speră ca toată 
lumea să îmbrățișeze această propunere.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni este de părere că, la această întânire, ar trebui invitat și 

domnul primar de la Bârlad, întrucât, la Bârlad, acest proiect este «mai mult mort decât viu».  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că poate 

fi invitată toată lumea. Precizează că la Bârlad este o situație mai specială pentru că, înainte 
de acest proiect, au început un altul. Insistă ca, în cadrul acestei întâlniri, consilierii județeni 
să aibă disponibilitatea, lăsând la o parte toate discuțiile în contradictoriu, de a se informa cu 
toții în mod concret și despre situația în ansamblu, despre perspectiva rezolvării unor 
probleme și despre dificultățile sau despre exemplele meritorii care există în ceea ce privește 
implementarea acestui sistem. Este o chestiune pozitivă, pentru că este un depozit autorizat, 
cu operatori, iar imperativele din aplicația sistemului de management integrat trebuie 
cunoscute mai bine și acceptate. Adresează consilierilor județeni rugămintea de a se gândi, 
până la sfârșitul ședinței, la această întâlnire. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Bogdan Rotariu. 



Domnul Bogdan Rotariu observă, în ceea ce privește colectarea de pe platformă, că 
este programul de colectare zilnic, în anumite perioade și la cerere. Este interesat să afle ce 
înseamnă ″la cerere″ și dacă acest lucru presupune costuri suplimentare sau dacă unitățile 
administrative-teritoriale pot solicita operatorului să ridice de pe platforme atunci când 
acestea sunt pline în cursul unei zile, fără a plăti suplimentar aceste ridicări.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că va 
răspunde succinct, întrucât aceste lucruri vor fi detaliate în cadrul întâlnirii. Informează că 
serviciile operatorului au fost achiziționate în baza unui caiet de sarcini care cuprinde și 
″dispoziții mai elastice″. ″La cerere″ înseamnă că se discută cu operatorul, ca acesta să 
intervină la cererea UAT-ului când este o cantitate mai mare sau s-a întâmplat ceva, ceea ce 
nu exclude componenta financiară.  

Domnul Bogdan Rotariu apreciază că este un proiect extraordinar de bun, având în 
vedere că județul Vaslui are propria groapă de gunoi, are stații de transfer. Este de părere că 
problema mare este la colectare care, din păcate, nu se face cum ar trebui. Adresează 
rugămintea să se insiste în Asociație cu privire la colectare, să se facă mai bine și platformele 
să fie curățate mai bine. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
acesta este motivul pentru care dorește să se întâlnească cu toții, să invite și Asociația, să fie 
prezentată situația, să se vadă ce mai pot face consilierii județeni în calitatea pe care o au, să 
dea sprijin celor implicați și să vadă cât pot obține dintr-un sistem nou.  

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Arcăleanu Marius-

Marian) a fost adoptată hotărârea privind aprobarea „Planului Județean de Gestionare a 
Deșeurilor în județul Vaslui 2020-2025”. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Dorin Emil și Tiron Cristina-Mihaiela.      
 

*    
*    * 

XIV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești, și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

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

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

supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Asistență Medico-
Socială Băcești. 

Nu a votat doamna consilier județean Tiron Cristina-Mihaiela.      
 

*    
*    * 

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

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



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

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

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

Vaslui,supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

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

Nu au votat domnii consilieri județeni Arcăleanu Marius-Marian, Iacob Liviu și Tiron 
Cristina-Mihaiela.      

*    
*    * 

XVI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali,  precum 
și a modelului semnului distinctiv al calității acestora, 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. 

Președinții comisiei de specialitate precizează că s-a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre.  

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

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali,  precum și a modelului semnului distinctiv 
al calității acestora. 

Nu a votat doamna consilier județean Tiron Cristina-Mihaiela.  
     

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

Informarea privind deplasarea efectuată în raionul Nisporeni, Republica Moldova, în 
perioada 27-28 ianuarie 2021. 

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

Informarea privind deplasarea efectuată în raionul Nisporeni, Republica Moldova, în perioada 
27-28 ianuarie 2021, este o informare cerută de lege în cazul deplasărilor efectuate oriunde în 
afară, nu numai în Republica Moldova.  

Deplasarea s-a făcut în urma acceptării invitației făcute de președintele Consiliului 
Raional Nistoreni, în virtutea bunei colaborări și a parteneriatelor cu multitudinea unităților 
teritoriale din Republica Moldova pentru care, în spiritul unei  datorii naționale, din partea 
României, au fost făcute câteva lucruri pe care consiliul județean a putut să le susțină în 
parteneriatele cu unitățile respective. 

Întreabă dacă dorește cineva informații suplimentare. Întrucât nu sunt solicitări, 
propune să fie discutate cele două probleme aduse în discuție mai devreme, dar și altele 
ridicate de consilierii județeni.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu, luând cuvântul, informează că a luat parte la lucrările 

comisiei de urbanism, cu participarea fizică a membrilor acesteia, și consideră că spațiul în 
care s-a desfășurat activitatea a fost inadecvat, în sensul că cei prezenți au stat destul de 
înghesuiți, iar unii dintre participanți nu au purtat nici mască de protecție. 

Este de părere că, dacă nu există posibilitatea de a avea la dispoziție un spațiu mai 
propice pentru o întâlnire în condiții de siguranță, ședința să fie făcută online. Afirmă că, din 



respect pentru toată lumea, a urmat întocmai recomandările și legiferările în domeniu din 
ultima perioadă și dorește să fie la fel de respectat. Precizează că a constatat, chiar în 
clădirea consilului județean, că mai sunt și alte persoane care nu poartă mască și crede că s-ar 
putea face ceva în sensul acesta.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că sigur 
se poate face ceva. În primul rând, se pot lua niște măsuri pragmatice. Ședința să fie ținută în 
sala de ședințe “Ștefan cel Mare” a Palatului administrativ al Județului Vaslui, dar să se țină 
cont să nu fie deja programat un alt eveniment. În sala de ședințe se poate ține ședința la 
distanță. Comisiile, având un număr restrâns de membri, pot fi ținute fizic; numai dacă se 
dorește, se va face online. Este de părere că, în cadrul comisiilor, au loc niște dezbateri mai 
amănunțite și atunci este nevoie să mai fie chemate și alte persoane, programate sau nu, ceea 
ce online este imposibil de făcut. 

Întreabă dacă mai sunt și alte intervenții. Nemaifiind intervenții, propune să fie 
două întâlniri succesive. Prima întâlnire să fie făcută la spital, pentru a lua la cunoștință, 
pentru documentare în profunzime, pentru că vor fi multe lucruri de făcut acolo și este nevoie 
de sprijinul fiecărui consilier județean. Așteaptă propuneri pentru întâlnirea de la Spitalul 
Județean de Urgență Vaslui, precizând că următoarea ședință de consiliu judetean se va face 
cu ocazia adoptării bugetului, unde vor fi dezbătute mai multe lucruri, printre care și 
echilibrarea. Sugerează să fie stabilită o zi accesibilă tuturor.  

Doamna Cristina-Mihaiela Tiron propune data de 11 martie 2021.  
Doamna Iuliana Teslariu intervine cu o propunere privitoare la spital. Informează că 

cetățenii au întâmpinat probleme pe drumul de acces către morgă, care este plin de gropi și 
de noroaie. A înțeles că este în șantier zona respectivă și întreabă dacă se poate face ceva, 
înainte de a se încheia acel șantier. Dorește să știe dacă în cadrul întâlnirii se poate discuta și 
despre acea problemă. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că se 
poate discuta despre orice problemă. Menționează că domnia sa cunoaște topografia terenului, 
dar nu-și poate da seama de situație. Precizează că morga nu va rămâne acolo. Se construiește 
o morgă nouă în afara perimetrului. Totodată, este și un proiect de parcare.  

Doamna Cristina-Mihaiela Tiron întreabă dacă toată lumea este de acord cu data de 
11 martie, joi, ora 11,00, sau mai târziu.   

Domnul Mitică Afteni este de părere că întâlnirea ar putea fi și într-o sâmbătă, 
pentru a putea veni toată lumea.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
dorește să fie și o întâlnire cu personalul medical, iar sâmbăta sunt gărzi și nu poate fi scos de 
acolo pentru a fi la dispoziția consilierilor județeni. Subliniază că este un colectiv de oameni 
tineri care are o capacitate și calitate profesională, deosebite.  

Domnul Gheorghe Veziteu propune ca întâlnirea de la spital să fie amânată, dat 
fiind că este iminentă și dezbaterea bugetului, care este prioritară, motivând, totodată, că va 
fi mai mult de lucru și la comisii, și în plen.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, reamintește că 
ceea ce se are în vedere a fi discutat în cadrul întâlnirii, nu se poate face în timpul ședinței de 
consiliu județean. Este necesar a se stabili acum, în mod consensual, o altă întâlnire. 
Apreciază că e probabil ca Spitalul Județean de Urgență Vaslui să facă niște cereri consiliului 
județean, cărora le pot da satisfacții în ședința de buget. Vrea să știe dacă întâlnirea poate 
avea loc joi, 11.03.2021, pe la ora prânzului.  

Domnișoara Filip Nicoleta, consilier la Compartimentul de informatică al Consiliului 
Județean Vaslui, informează că poate fi lansată opțiunea de vot pentru această propunere.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune la vot 
propunerea ca întâlnirea să aibă loc joi, 11.03.2021. 

 Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 27 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (Trifan Ciprian-

Ionuț) și 3 “abțineri” (Pălăduță Louis-Iulian, Prisacaru Dan-Eduard și Veziteu Gheorghe) a fost 
aprobată propunerea. 



Nu au votat domnii consilieri județeni Bularda Carmen, Căciulă Mădălin-Claudiu, 
Iacob Liviu și Tiron Cristina-Mihaiela.  

Domnul Gelu Gălățeanu propune să fie invitată și persoana de la ISU Vaslui, care se 
ocupă cu autorizarea construcțiilor de acest fel, cum este spitalul, întrucât sunt probleme 
strict de specialitate și e bine să fie auzite din partea celui care se ocupă cu asta.     

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că va 
încerca să invite persoana de la ISU, dar necesită foarte mult timp și nu garantează prezența 
acesteia, cu atât mai mult cu cât nu are nicio obligație în acest sens. Face cunoscut că 
propunerea ca întâlnirea să aibă loc în data de 11.03.2021 a întrunit un număr de 27 de voturi 
«pentru». Adresează rugămintea ca, în situația în care intervine ceva, să fie anunțat de către 
consilierii județeni care nu pot participa la întâlnire.  

Doamna Cristina-Mihaiela Tiron mulțumește pentru felul în care domnul președinte 
a condus ședința. 
                                                                      * 
                                                                   *    * 

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 25 februarie 2021. 
 
Ora 1300 

 

 

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

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 

 
     
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


