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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 25 mai 2021, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 
 

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

înainte de începerea lucrărilor ședinței consiliului județean, faptul că, în conformitate cu 
dispoziţiile Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, aleşii locali au obligaţia declarării averii şi a 
intereselor, iar potrivit art.4 alin.(2) din acelaşi act normativ, depunerea sau actualizarea 
declaraţiilor de avere şi declaraţiilor de interese se face până cel mai târziu la data de 15 iunie 
2021, pentru anul fiscal anterior 2020. 

Recomandă depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, până la 
data de 07 iunie 2021, pentru a fi transmise în timp util Agenţiei Naţionale de Integritate.  

* 
*     * 

Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide lucrările 
şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
110/2021. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin 
utilizarea aplicației Zoom, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere că din numărul total de 33 consilieri judeţeni în funcţie și președinte 
participă la lucrări un număr de 32 consilieri județeni și președintele, lipsind nemotivat 
domnul consilier județean Cain Dan-Liviu, şedinţa este legal constituită. 

Declară deschise lucrările acesteia. 
Întrucât, doamna Diana – Elena Ursulescu, secretarul general al județului, este în 

concediu de odihnă, participă la şedinţă doamna Dragomir Mihaela, director executiv în cadrul 
Direcției Administrație Publică, precum și directorii şi şefii compartimentelor de specialitate ai 
consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâri. 

 
* 

Participă la videoconferință și domnul consilier județean Cain Dan-Liviu. 
Numărul consilierilor județeni prezenți la videoconferință și președintele este 34. 

* 
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. Referat constatator nr. 5809/20.04.2021 privind încetarea de drept a mandatului 
de consilier județean al domnului Popa Vasile; 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 
mandatului de consilier județean al domnului Popa Vasile; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 2 al articolului 2 din Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui; 

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



6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în 
domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea scoaterii din funcțiune, casării și 
demolării, precum și scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea unor bunuri imobile aflate  
în domeniul privat al județului Vaslui; 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult 
din județul Vaslui; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a 
propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea 
nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2021, precum și a 
Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centrul Europe Direct Vaslui” 
2021-2025; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții 
al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și 
completările ulterioare; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 39 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 219/2020 privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

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

plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”). 
Nu a votat domnul consilier județean Cain Dan-Liviu. 

 
* 

*     * 
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.  
Precizează că propunerea este aprobată cu majoritate de voturi: 30 voturi 

“pentru” și 2 “abțineri” (Iacob Liviu și Rotariu Bogdan). 
Nu au votat: domnul consilier județean Cain Dan-Liviu și domnul vicepreședinte al 

Consiliului Județean Vaslui Marian Dan-Mihai. 
 

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

că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, este necesar votul 
majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, cu excepţia proiectelor de 
hotărâre de la punctele 6 și 7 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorității 
absolute – 18 și a proiectului de hotărâre de la punctul 5, pentru adoptarea căruia este 
necesar votul a 2/3 din numărul consilierilor județeni în funcție – 23, potrivit prevederilor 



art. 139 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

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

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

Domnul Mitică Afteni declară că pe site nu apare procesul-verbal din data de 16 
aprilie 2021, ultimul fiind din 29 martie 2021. 

Domnul Dorin Emil precizează că procesul-verbal din 16 aprilie 2021 se găsește pe 
email. 

Doamna Mihaela Dragomir informează că procesul-verbal se publică pe site-ul 
Consiliului Județean Vaslui după ce acesta este aprobat în ședința consiliului județean.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă cum iau 
cunoștință consilierii județeni de conținutul procesului-verbal. 

Doamna Mihaela Dragomir informează că, pentru a putea fi consultat, procesul-
verbal se comunică pe email tuturor consilierilor județeni. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îl întreabă pe 
domnul consilier județean dacă a primit pe email procesul-verbal. Consideră că este normal ca 
acesta să fie publicat după ședință, pentru a putea fi făcute corecturile necesare în cazul în 
care acestea există. 

Domnul Mitică Afteni precizează că este în regulă. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 

procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului judeţean din data de 16 aprilie 
2021, al cărui conținut a fost aprobat cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 
“abținere” (Chirica Lucian-Corneliu). 

Nu a votat domnul consilier județean Pricop Ghiorghe. 
 

* 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că, fiind 

33 de consilieri județeni prezenți și cu președintele 34, cineva nu votează. Adresează 
rugămintea ca, în situația în care nu sunt dificultăți tehnice de conectare, să se voteze la 
fiecare proiect, indiferent care este votul fiecăruia. 
 

* 
 

I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
faptul că, la punctul unu pe ordinea de zi a fost înscris Referatul constatator nr. 
5809/20.04.2021 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al 
domnului Popa Vasile. 

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

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

proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de 
consilier județean al domnului Popa Vasile și dă cuvântul domnului Cain Dan-Liviu, 
preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea 
consiliilor locale, pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

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



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 (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al 
domnului Popa Vasile. 

Nu a votat domnul consilier județean Crețescu Valentin. 
 
                                                  * 

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

proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 2 al articolului 2 din Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare și dă cuvântul 
domnului Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică 
locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

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

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 (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea punctului 2 al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Nu a votat domnul consilier județean Crețescu Valentin. 
 

* 
*    * 

IV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și dă cuvântul următorilor 
consilieri județeni: 

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

2. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport,   
                pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

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

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Chirica Lucian-

Corneliu) a fost adoptată hotărârea privind modificarea componenței Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. 

Nu a votat domnul consilier județean Iacob Liviu. 
 

* 
*    * 

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

Discuții: 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, reamintește că, 
pentru acest proiect de hotărâre, avizele comisiilor de specialitate au fost prezentate în 
ședințele anterioare. Întreabă dacă sunt intervenţii, întrebări, observaţii, deși pozițiile 
consilierilor județeni în legătură cu acest proiect de hotărâre au fost exprimate de-a lungul 
timpului. Nu sunt. 

 Nefiind intervenții, precizează, pentru cei care urmăresc on line ședința de consiliu 
județean, că este vorba de cumpărarea unui imobil în orașul Huși, a unei suprafețe de teren 
care este necesară pentru evacuarea apelor pluviale și, de asemenea, pentru executarea unor 
amenajări de consolidare a drumului județean care străbate orașul Huși.  

Subliniază că acest proiect de hotărâre încă așteaptă să primească votul favorabil al 
consilierilor județeni, pentru a putea fi demarată procedura. Nu înseamnă că,  imediat, se va 
trece la cumpărarea imobilului, ci pentru a demara procedura de cumpărare, fapt care se 
poate solda sau nu, cu achiziționarea terenului respectiv. Este evident că lucrările de 
consolidare trebuie făcute și, de asemenea, apele evacuate. Informează că, până acum, nu au 
avut loc fenomene meteorologice care să pună în pericol drumul, așa cum a fost el reabilitat 
prin Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL, însă nimeni nu poate garanta că lucrul 
acesta nu se va întâmpla.  

Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Precizează că s-au înregistrat: 19 voturi “pentru” și 13“abțineri” (Afteni Mitică, 

Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bîicu Mihaela-Vica, Bularda Carmen, Chirica 
Lucian-Corneliu, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Ștefan Gheorghe, 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 Braniște Sorin și Crețescu Valentin. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, constată că se 

menține poziția grupurilor politice exprimată și în ședințele anterioare, aceea că nu este 
nevoie de cumpărarea acestui imobil. Informează plenul că, atât unitatea administrativ-
teritorială  locală municipiul Huși, cât și locuitorii acesteia, vor fi informați cu privire la 
punctele de vedere ale grupurilor politice, acestea fiind Partidul Social Democrat, Alianța 
ALDE,  Partidul Național Liberal și  USR PLUS.  

Totodată, își exprimă intenția de a cere celor care vor lua cunoștință, să-și exprime 
opinia pe site-ul consiliului județean în legătură cu acest lucru, fiind de părere că, dacă 
populația va fi împotriva acestui proiect de hotărâre, pe viitor, acest proiect să fie retras, 
lăsând la latitudinea Primăriei Municipiului Huși să rezolve această problemă.   

*    
*    * 

VI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul 
privat al acestuia a unor imobile în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, 
precum și scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea unor bunuri imobile aflate  în 
domeniul privat al județului Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Secretarul comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi 

coordonarea consiliilor locale și preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat 
de interes judeţean 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: 31 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Iacob Liviu și Rotariu 

Bogdan) a fost adoptată hotărârea privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui 
în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea scoaterii din funcțiune, casării și 
demolării, precum și scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea unor bunuri imobile 
aflate  în domeniul privat al județului Vaslui. 

Nu a votat domnul consilier județean Crețescu Valentin. 
*    

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

proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din 
județul Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

3. 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: 31 voturi “pentru” și 3 “abțineri” (Chirica Lucian-

Corneliu, Crețescu Valentin și Iacob Liviu) a fost adoptată hotărârea privind acordarea unui 
sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui. 

*    
*    * 

VIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor 
de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a 
activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2021, precum și a Ghidurilor 
Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport 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.  
Discuţii: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 

domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dorește să formuleze 
un amendament la proiectul de hotărâre. 

Dă cuvântul domnului Ciprian-Ionuț Trifan. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, luând 
cuvântul, informează că amendamentul a izvorât în urma dezbaterilor publice la care a fost 
supusă metodologia. Președintele Clubului de Șah GAMBIT Huși a făcut o propunere de creștere 
a cheltuielilor de premiere, care a fost analizată de Direcția de Dezvoltare și Cooperare. Ca 
urmare a acestei analize, s-a născut un amendament pe care-l supune spre cunoștință 



consilierilor județeni, și anume: cheltuielile de premiere în ceea ce privește totalul 
cheltuielilor din finanțarea pe care o vor obține de la consiliul județean, în Metodologia și 
Ghidul Solicitantului pentru segmentul sport, să crească de la 10% la 20%. S-au facut mai multe 
precizări în ceea ce privește faptul că, o premiere mai substanțială va atrage mai mulți 
competitori la activitățile pe care și le vor programa în proiecte.  

Drept urmare, la solicitarea Direcției de Dezvoltare și Cooperare, care a analizat 
propunerea făcută în dezbatere publică de către cei de la Clubul de Șah GAMBIT Huși, s-a 
propus această creștere: modificarea Ghidului Solicitantului la domeniul sport, la paginile 9 și 
10, acolo unde se face referire la aceste creșteri, și anume la costurile directe eligibile. Fondul 
de premiere în numerar nu va depăși suma de 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului. La 
pagina 10, cheltuielile cu fondul de premiere în  numerar, care depășesc 20% din valoarea 
eligibilă a proiectului, va putea fi considerat eligibil și finanțat de către cel care depune 
proiectul. Precizează că amendamentul privește modificarea celor două puncte prezentate din 
Ghidul Solicitantului pentru domeniul sport. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
mai sunt și alte opinii în legătură cu  proiectul de hotărâre supus dezbaterii consiliului 
județean.  

Nemaifiind intervenții, supune la vot amendamentul propus de domnul Ciprian-
Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, așa cum a fost formulat. 

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

amendamentul propus de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui, a fost aprobat cu majoritate de voturi: 33 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Crețescu 
Valentin).  

Nemaifiind discuții, 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 Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul 
Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de 
interes local pentru anul 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile 
cultură, culte, social și sport. 

*    
*    * 

IX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centrul Europe Direct Vaslui” 2021-
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. 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 unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea proiectului „Centrul Europe Direct Vaslui” 2021-2025. 
Nu a votat domnul consilier județean Căciulă Mădălin-Claudiu. 
 

*    
*    * 



X. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu 
modificările și completările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

2. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport,   
              pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

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

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

adoptată hotărârea privind modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Nu a votat domnul consilier județean Căciulă Mădălin-Claudiu. 
 

*    
*    * 

XI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a 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 majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu) a fost 

adoptată hotărârea privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Ardeleanu Mihai și Căciulă Mădălin-Claudiu. 
*    

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

proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 39 din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 219/2020 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui 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. 
               pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

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



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: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu) a fost 

adoptată hotărârea pentru modificarea poziției nr. 39 din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 219/2020 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Arcăleanu Marius-Marian și Căciulă Mădălin-
Claudiu. 
                                                                  * 
                                                               *    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate și își exprimă dorința de a se 
consulta cu domnii consilieri județeni în legătură cu o idee. 

Amintește că anul trecut, autoritatea publică locală din comuna Pădureni, Primăria 
Pădureni, a fost susținută financiar de Consiliul Județean Vaslui pentru realizarea unui obiectiv 
de interes județean, și anume Tabăra pentru copii și tineri din comuna Pădureni, care la acest 
moment este finalizat. Propune ca următoarea ședință de consiliu județean să se desfășoare 
într-o locație din comuna Pădureni, care poate fi adaptată scopului întrunirii consiliului 
județean. Din acest motiv are nevoie de aprobarea domnilor consilieri județeni și de 
disponibilitatea domniilor lor de a merge acolo. Dacă propunerea va fi acceptată, se va stabili 
un punct de întâlnire de unde să fie preluați consilierii județeni. Lansează rugămintea ca 
fiecare consilier județean să se exprime în legătură cu această propunere. 

 
                                                                 * 

Domnii consilieri județeni Cristina-Mihaiela Tiron, Dorin Emil, Gicu Huzum, Bogdan 
Rotariu și Liviu Iacob, și domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui, își exprimă acordul cu privire la propunerea exprimată de domnul Dumitru Buzatu, 
președintele Consiliului Județean Vaslui. 

 
                                                                 * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
doamnei consilier județean Cristina-Mihaiela Tiron. 

Doamna Cristina-MihaielaTiron întreabă în jurul cărei date va fi organizată ședința 
consiliului județean. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
ședința de consiliu județean se va organiza în jurul datei de 15 iunie. Întreabă dacă sunt 
obiecții.  

Domnul Mitică Afteni informează că USR-PLUS este de acord cu propunerea 
domnului președinte. 

Domnul Dan-Liviu Cain informează că și grupul ALDE este de acord. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan informează că grupul PSD este de acord cu această 

propunere. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, anunță că datele 

necesare pentru deplasare vor fi comunicate în momentul în care va deveni certă data 
ședinței.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni întreabă dacă consiliul județean poate să acorde un sprijin 

financiar celor 7 familii din Bârlad care au suferit în urma incendiului cunoscut de toți. 
Recunoaște că nu este în totalitate documentat cu legislația, însă vrea să știe dacă ar exista 
posibilitatea din partea consiliului județean de a acorda o finanțare, cât de mică, fiecărei 
familii afectate. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, 
deși consiliul județean are disponibilitatea de a acorda acest ajutor, nu are nicio cale legală de 



a face acest lucru. Aceste lucruri rămân în sarcina autorității publice locale din Bârlad, 
respectiv Primăria Municipiului Bârlad.  

Domnul Mitică Afteni informează că aceste familii au primit ajutor din partea 
primăriei și a companiilor private, dar s-a gândit că este posibil ca și consiliul județean să 
acorde un ajutor. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de părere că 
poate fi organizată, dacă toată lumea dorește, o colectă din partea consilierilor județeni 
pentru că, din punct de vedere legal, din fondurile consiliului județean nu se poate acorda 
ajutor financiar. 

Domnul Mitică Afteni consideră că ar fi cel mai bine ca acest lucru să se întâmple  în 
următoarea ședință de consiliu județean. Fiecare să doneze, ori o sumă prestabilită de comun 
acord, ori o sumă după posibilitatea fiecăruia.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de părere ca 
fiecare consilier județean să doneze cât dorește.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu, luând cuvântul, precizează că domnii consilieri județeni 

din partea Partidului Național Liberal doresc să facă un apel, o invitație, către cetățenii 
județului Vaslui, aceea de a se vaccina.  

Își exprimă speranța că și celelalte grupuri politice din cadrul Consiliului Județean 
Vaslui le vor urma exemplul, în așa fel încât să impulsioneze, pe cât posibil, cu autoritatea lor 
morală și cu exemplul acestora, continuarea procesului de vaccinare în județul Vaslui, date 
fiind efectele benefice asupra întregii vieți din județ. Invită pe ceilalți colegi consilieri 
județeni  să se pronunțe  pe baza acestui subiect.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  informează că  a 
luat notă de disponibilitatea dumnealor de a promova această acțiune  de vaccinare a 
cetățenilor din județul Vaslui. Precizează că domnia sa s-a vaccinat, se cunoaște public acest 
lucru, deci este în favoarea acestei vaccinări, dar domnii consilieri județeni nu pot avea 
pretenții din partea cetățenilor care nu doresc acest lucru, având în vedere campania 
extraordinară care s-a dus împotriva vaccinării cu Astrazeneca, ceea ce a sădit o neîncredere 
în rândul oamenilor. Consideră că, în ciuda îndemnurilor din partea consilierilor județeni, 
cetățenii vor putea fi cu greu mobilizați.  

Precizează că, totuși, campaniile de vaccinare au avut niște rezultate remarcabile 
și, cu toate aceste evenimente, există disponibilitate de vaccinare în rândul populației. 
Declară că ar fi făcut cu mare plăcere acest lucru și că ar fi dus o campanie mai insistentă 
pentru vaccinare dar, Consiliul Județean Vaslui, neavând nicio posibilitate legală de a organiza 
acestă campanie, nu poate decât să răspundă pozitiv invitațiilor instituțiilor abilitate. Dă ca 
exemplu organizarea maratonului la  Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui,  informând, 
totodată, că și-a  exprimat disponibilitatea de a sprijini și în alte locații, organizarea unor 
asemenea activități.  
                                                                  * 
                                                               *    * 

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 mai 2021. 
 
Ora 1150 

 

          PREŞEDINTE, 
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