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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 26 noiembrie 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. 264/2021.  

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 sunt prezenți la ședință un număr de 31 consilieri judeţeni în 
funcţie și președinte, lipsind domnii consilieri județeni Cain Dan-Liviu, Iordache Viorel-Cornel 
și Pricop Ghiorghe, şedinţa este legal constituită. 

Se declară deschise lucrările ședinței ordinare. 
Întrucât, doamna Diana – Elena Ursulescu, secretarul general al județului, este în 

concediu de odihnă, participă la şedinţă doamna Mihaela Dragomir, director executiv în 
cadrul Direcției Administrație Publică. 

Participă directorii şi şefii compartimentelor de specialitate ai consiliului judeţean 
care au elaborat proiectele de hotărâri, precum și șefii instituțiilor subordonate. 

 
* 

Participă la videoconferință și domnul consilier județean Iordache Viorel-Cornel. 
Numărul consilierilor județeni prezenți la videoconferință și președinte este 32. 

* 
 

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

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

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al 
Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe perioada 01.01.2021 – 
30.09.2021; 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole 
exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2022; 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a 
beneficiarilor de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și 
Codăești, pe anul 2022; 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil 
aflat în domeniul privat al Județului Vaslui; 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 



indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în 
cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
78/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI 
Elisabeta Polihroniade” Vaslui și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar 
Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor 
Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul acesteia; 

12. Proiect de hotărâre pentru avizarea constituirii comisiilor de concurs/examen și 
de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de 
director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea a 24 de poziții din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și 
completările ulterioare; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa                                          
nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 61/2019 privind modificarea organigramei  și 
a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu 
modificările ulterioare; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa                               
nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 91/2021 privind aprobarea modificării 
organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” 
Bârlad; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr. 132 și nr. 133 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; 

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. 
 

* 
Participă la videoconferință și domnul consilier județean Pricop Ghiorghe. 
Numărul consilierilor județeni prezenți la videoconferință și președinte este 33. 

* 
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 următoarele puncte: 

18. Proiect de hotărâre pentru acordarea unor stimulente financiare lunare 
personalului de  specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.177/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)” și a cheltuielilor legate 
de proiect, cu modificările ulterioare. 

 
* 
 

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

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

plenului Consiliului Județean Vaslui suplimentarea ordinii de zi.  



Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot pentru 
suplimentarea ordinii de zi.  

 Suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu majoritate de voturi: 32 voturi 
“pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu). 

Nu a votat domnul consilier județean Braniște Sorin. 
 

* 
 
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: 31 voturi “pentru” și 2 “abțineri” ( Crețescu Valentin și Iacob Liviu). 
Nu a votat domnul consilier județean Pricop Ghiorghe. 
 

*     
 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, readuce la 

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

 
*  

 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 

faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, este necesar 
votul majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, cu excepţia proiectelor de 
hotărâre de la punctele 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 și 19 pentru adoptarea cărora este necesar votul 
majorității absolute – 18 și a proiectului de hotărâre de la punctul 7, pentru adoptarea căruia 
este necesar votul a 2/3 din numărul consilierilor județeni în funcție – 23, potrivit 
prevederilor art. 139 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
* 

 
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 de îndată a Consiliului Judeţean Vaslui din data de 03 noiembrie 
2021 în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului acestuia, precizând că, în cadrul 
şedinţei, există posibilitatea contestării conţinutului acestuia şi a solicitării menţionării 
exacte a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă. 

Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa de îndată a consiliului 
judeţean din data de 03 noiembrie 2021, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate 
de voturi (32 voturi “pentru”). 

Nu au votat domnii consilieri județeni Iacob Liviu și Ștefan Gheorghe. 
 

*            
                                    



I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, pe 
anul 2021. 

Dă cuvântul doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
Doamna Mihaela-Vica Bîicu anunță că nu va vota la acest proiect de hotărâre, fiind 

posibil să se afle într-un conflict de interese. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  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 cere permisiunea de a formula un amendament la  

proiectul de hotărâre. 
Dă citire amendamentului: 
 
                                          “Amendament 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, pe 
anul 2021 

 
Propunem alocarea sumei de 200 mii lei comunei Arsura, județul Vaslui, prin 

diminuarea cu 100 mii lei a sumei alocate comunei Fruntișeni și diminuarea cu 100 mii lei a 
sumei alocate comunei Șuletea, care au mai beneficiat în anul 2021 de sprijinul Consiliului 
Județean Vaslui. 

Semnat: Grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal, prin liderul de 
grup Gheorghe Veziteu.“ 

Totodată, menționează: “Comuna Fruntișeni a mai fost sprijinită de Consiliul 
Județean Vaslui în data de 29.03.2021 cu suma de 237 mii lei, în 16.08.2021 cu suma de 500 
mii lei - ar însemna un total de 937 mii lei, iar comuna Șuletea a mai primit un sprijin în 16 
august 2021 de 400 mii lei, plus încă 200 mii lei, în total 600 mii lei. 

Având în vedere problemele de la Arsura, vă rugăm să dați curs amendamentului 
nostru. Vă mulțumim!”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
pentru inițiativă și întreabă dacă mai sunt amendamente. 

Nemaifiind amendamente, precizează că, în acest moment, este imposibil să 
susțină votarea acestui amendament, pentru că banii au fost alocați unor nevoi absolut 
stringente și nu mai sunt alți bani la dispoziție. Poate, pentru ședința din prima parte a lunii 
decembrie, în măsura în care va fi adoptată această rectificare, consiliul județean va avea și 
suma necesară pentru comuna Arsura.  

Domnul Liviu Iacob declară că nu este pentru prima dată când se amână pentru 
ședința următoare alocarea unor sume pentru comuna Arsura. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu va fi nici pentru ultima oară.  

Domnul Liviu Iacob declară că este o tactică a domnului președinte.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

nu este o tactică ci, pur și simplu, deși există bunăvoință, nu mai sunt bani. 
Domnul Liviu Iacob declară: “Bunăvoință știu că vreți să arătați că aveți. Dar nu 

aveți, probabil, disponibilitatea de a sprijini și comunele cu primari PNL.” 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, reamintește că 
a mai fost sprijinită anul acesta comuna Arsura și se va vedea că există, ulterior, bunăvoința 
de a sprijini această comună, pentru că nu se face nicio diferență între comune, precizând că 
acum s-au alocat bani doar pentru cei care au nevoie stringentă. A dispus să mai 
disponibilizeze niște sume pentru a putea onora cererile despre care se vorbește acum. 

Domnul Liviu Iacob întreabă: “Cum se face că disponibilitatea aceasta o aveți doar 
pentru comunele PSD? Faceți o discriminare și continuați cu discriminarea aceasta tocmai în 
momentele acestea, în care deja am început să ne strângem în brațe, să formăm guvern, să 
aveți un nou ministru de-al dumneavoastră, de finanțe, care o să vă dea bani mai mulți decât 
v-au dat alții. Haideți, totuși, să încercăm să mai dăm și la comunele PNL din când în când, 
câte o mână de ajutor! ” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: “A fost 
un celebru personaj în Camera Deputaților care a avut o anumită reacție când era vorba de o 
problemă arhicunoscută, nu vă mai spun acum cine, dacă este nevoie vă spun cine … Așa și 
noi acum, ce să vorbim? Am avut disponibilitate să-i sprijinim pe toți și am avut, poate, și 
mulțumirea că unitățile administrativ-teritoriale au reacționat pozitiv dar, într-un mod 
ordonat și potrivit posbilităților noastre.” 

Domnul Liviu Iacob declară: “Ar trebui să trecem peste declarațiile politice pe 
care le faceți dumneavoastră la fiecare ședință și să încercăm să facem și niște declarații 
practice față de comunele care au nevoie și, într-adevăr, comuna Arsura are nevoie de bani.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că în 
fiecare ședință trece peste aceste declarații politice, menționând: “Toate comunele au 
nevoie de bani. Avem vreo câteva comune care ne cer și nu putem să le dăm și au nevoie 
uriașă de bani.„  

Domnul Liviu Iacob declară: “Am văzut - Pădureni, Hoceni, Ștefan cel Mare, 
comune care aveau mare nevoie de bani.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: “La 
Pădureni noi ne-am angajat să sprijinim construcția singurei tabere din județul Vaslui. Încă 
mai are nevoie de bani pentru achitarea notelor de plată restante. Deocamdată, nu mai 
avem disponibil și nu am putut nici de această dată. Să sperăm că data viitoare vom găsi 
ceva resurse. Acesta este un gest al consiliului județean de a sprijini colegii noștri din 
unitățile administrativ-teritoriale. Noi nu avem nicio obligație. Poate guvernele care au fost, 
care vor fi, au mai multe responsabilități, pentru că nu și-au onorat inițial obligațiile de a 
aloca sume pentru asistența socială ș.a.m.d. Cheltuim puținii bani ai județului nostru ca să 
acoperim aceste chestiuni, dar îi cheltuim cu mare plăcere, pentru că sunt U.A.T.-urile din 
județul nostru. Dacă vă întrebați de ce sunt comunele PSD mai multe atunci când este vorba 
de alocări ... pentru că sunt mai multe comune PSD. Dacă 60 de unități administrativ-
teritoriale sunt ale PSD-ului din 80, cum să fie? Să fie invers? Nu se poate!„ 

Domnul Liviu Iacob declară că observă că domnul președinte nu are disponibilitate. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

are disponibilitate și se va vedea că o va pune și în practică. Îi mulțumește domnului Veziteu 
că a sesizat consiliul județean prin acest amendament, dar acum nu există posibilitatea de a-i 
da curs, însă va fi sprijinită și unitatea administrativ-teritorială Arsura. Acolo este un tânăr 
primar și merită să fie sprijinit. 

Domnul Liviu Iacob declară că s-a lămurit. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 

domnului consilier județean cu precizarea că, dacă procesul de lămurire continuă, poate să 
dea o mână de ajutor, numai să știe în ce să constea această mână de ajutor. 

Domnul Liviu Iacob răspunde că ajutorul constă în a da niște bani comunei Arsura, 
întrucât comunele PNL nu au fost luate niciodată în seamă. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, amintește de 
celebra replică a lui a lui Moromete: <Dar nu ți-am zis că n-am?>, atunci când Tudor Bălosu, 
perceptorul, îi cerea să plătească. Declară că acum nu mai sunt bani, dar va face rost. 
               Domnul Liviu Iacob declară că a înțeles. 



 Nemaifiind intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, supune la vot amendamentul domnului Gheorghe Veziteu. Întreabă cine este „pentru” 
amendament, „împotriva” amendamentului, “abțineri” față de amendament”. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Domnul Liviu Iacob declară: “Ați dat semnal: <pentru> amendament, <împotriva> 

lui>?” 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că nu 

a dat niciun semnal, ci s-a pronunțat “împotriva” lui. Dacă ar fi avut ceva în rezervă la acest 
moment, s-ar fi pronunțat “pentru”. 

Precizează că amendamentul propus de domnul Gheorghe Veziteu a fost respins cu 
majoritate de voturi: 15 voturi “pentru” (Arcăleanu Marius-Marian,  Ardeleanu Mihai, Bîicu 
Mihaela-Vica, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob 
Liviu, Iordache Viorel-Cornel, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, 
Teslariu Iuliana, Tiron Cristina-Mihaiela  și Veziteu Gheorghe), 18 voturi “împotrivă” 
(Braniște Sorin, Buzatu Dumitru, Cain Dan-Liviu, Căciulă Mădălin-Claudiu, Dorin Emil, 
Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Lupu Costică, Marian Dan-Mihai, Miron-Feraru Roxana-
Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Șteimberg 
Eugenia, Trifan Ciprian-Ionuț, Voicu Vasile și Zară Costel) și 1 “abținere” (Afteni Mitică). 

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

Domnul Liviu Iacob întreabă: “V-a fost teamă ca acei colegi din partidul 
dumneavoastră care ar vota amendamentul să nu se apuce să facă chestia asta?” 

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că nu 
știe dacă ar fi votat cineva. Se gândește că majoritatea actuală este destul de consistentă și 
că aproape nu mai există opoziție în acest moment.  

Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Înseamnă să sunteți de acord cu noi!” 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: “Da, 

sunt de acord cu dumneavoastră că nu mai există majoritate, suntem toți prieteni, treaba 
este excelentă!” 

Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Să vedem fapte, domnule președinte!” 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 

“Așteptăm și noi de la nivelul condus de domnul Ciucă, să răspundă cumva cererilor noastre. 
Noi, cât putem, nu am glumit deloc, vom vedea dacă reușim să periem astăzi bugetul și să 
adoptăm această hotărâre, vom sprijini și comuna Arsura cu suma respectivă.” 

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 20 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (Arcăleanu 

Marius-Marian și Iacob Liviu) și 10 “abțineri” (Afteni Mitică, Ardeleanu Mihai, Bularda 
Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, 
Rotariu Bogdan, Teslariu Iuliana și Veziteu Gheorghe) a fost adoptată hotărârea privind 
rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2021. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Bîicu Mihaela-Vica și Gheorghe Ștefan. 
 

* 
                                                                *    * 

II. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 și dă cuvântul 
următorilor consilieri județeni: 

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 



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

Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îl întreabă pe 

domnul consilier județean Vasile Puf care este starea drumului de la Pârvești în acest 
moment. 

Domnul Vasile Puf precizează că starea drumului este foarte bună, nefiind 
precipitații ca în anii din urmă, când veneau pâraie puternice de pe versanți. Drumul se 
prezintă într-o stare excelentă și așteaptă să fie turnat un covor asfaltic peste el. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, speră să nu fie 
de lungă durată această așteptare. 

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 20 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (Arcăleanu 

Marius-Marian) și 13 “abțineri” (Afteni Mitică, Ardeleanu Mihai, Bîicu Mihaela-Vica,  Bularda 
Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-
Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Teslariu Iuliana și Veziteu Gheorghe) a fost 
adoptată hotărârea privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021. 

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al 
Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe perioada 
01.01.2021 – 30.09.2021 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 intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 20 voturi “pentru”, 1 vot împotrivă (Iacob Liviu) și 13 

“abțineri” (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bîicu Mihaela-Vica,  
Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Pălăduță Louis-
Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Teslariu Iuliana și Veziteu Gheorghe) a fost 
adoptată hotărârea privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului 
Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe perioada 01.01.2021 
– 30.09.2021. 

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole 
exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2022 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 intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 28 voturi “pentru” și 5 “abțineri” (Afteni Mitică, Bîicu 

Mihaela-Vica, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian și Teslariu Iuliana) a fost adoptată hotărârea 
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în 
contractul de arendă pentru anul fiscal 2022. 

Nu a votat domnul consilier județean Căciulă Mădălin-Claudiu. 
 

* 
*    * 

V. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a 
beneficiarilor de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești 
și Codăești, pe anul 2022 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.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 

domnului Gabriel Leuștean, directorul Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești, 
rugămintea de a interveni până la finalul ședinței, pentru a discuta câteva aspecte. 

Nefiind 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 

stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii prestate 
de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2022. 

 
* 

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

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 



Domnul Gheorghe Veziteu precizează: “Domnule președinte, stimați colegi, noi 
am mai aprobat în trecut sprijin pentru unități de cult din județul Vaslui. De această dată 
avem iar solicitări și disponibilitatea noastră este, să spunem, în favoare, de a continua ce 
am început. 

Am o întrebare de la mai mulți alegători, de la mai mulți cetățeni, care au 
observat în proiectul de hotărâre că, și citez: <Se alocă Parohiei “Sfinții Arhangheli Mihail 
si Gavriil”, municipiul Vaslui, sprijin financiar în valoare de 50.000 lei pentru 
continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială.> Cei care mi-au semnalat au 
spus: <Nu cumva este o sumă mult prea mare pentru pictură?> Mai ales că se spune că se vor 
continua lucrările. Pare că este o exagerare în alocarea pentru această destinație.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: “Eu 
apreciez exactitatea cu care vă exprimați, domnule consilier: <pare>; sigur că pare și așa 
rămâne. Eu cred că observațiile au fost făcute de niște enoriași care nu sunt prea duși la 
biserică și care habar nu au cât poate să coste. Biserica despre care vorbim este biserica de 
pe strada Traian, la care nu știu cât costă m2 de pictură, de genul aceleia care se face acolo. 
Vreau să vă spun că aceasta este o parte infimă, restul fiind banii adunați de la enoriași cu 
multă trudă. Eu cred că aceia care sunt duși la biserică și au dare de mână și contribuie 
pentru finalizarea picturii acestui lăcaș știu și cât costă lucrurile acestea. Ceea ce pot eu să 
vă spun este că putem cere relații de la 2, 3, 4, 5 biserici care au în lucru pictură și vom 
vedea cam cât costă această pictură. Vă asigur că suma este infimă în raport cu costurile 
acestei picturi. Am pus și noi o piatră la temelia acestui edificiu, așa cum au făcut zeci de 
mii de cetățeni din municipiul Vaslui și întreprinzători serioși care au contribuit substanțial 
la realizarea acestui lăcaș de cult.” 

Domnul Gheorghe Veziteu mulțumește pentru lămurire, declarând că nu toți 
cetățenii sunt la curent cu sumele. Cu atât mai mult, intervenția domnului președinte 
Dumitru Buzatu va lămuri unele aspecte care frământă cetățenii.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Mircea Țuțuianu, directorul executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul  Mircea Țuțuianu informează că întreaga pictură a acestui lăcaș de cult 
costă mai mult de 1 mil. lei și nu este executată nici în proporție de 50% până la această oră. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează, 
referindu-se la cele precizate de domnul Mircea Țuțuianu, că exprimarea sa a fost destul de 
exactă – “Am pus și noi o piatră sau ne-am adus contribuția la realizarea acestui lucru, dar 
mai este încă mult de lucru.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Liviu Iacob. 

Domnul  Liviu Iacob declară că înțelege necesitatea de a sprijini cultele dar, 
totuși, pentru pictură, ar avea niște rezerve.  

Totodată, precizează: “Dacă erau niște probleme mai grave, cum pot fi la alte 
biserici, sigur aș fi fost întru totul de acord. Acum îmi pun întrebarea dacă, nu cumva, vă 
pictați pe dumneavoastră pe-acolo, vă pune-un loc de sfânt, vă pregătiți să fiți pozat acolo, 
pictat pe biserică.“ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: “Nu 
am asemenea veleități! Sunt un păcătos – era să spun <ordinar>-, dar cuvântul are o anumită 
conotație peiorativă. Sunt un păcătos obișnuit și eu care, din când în când, mai merge și la 
biserică, ceea ce vă recomand și dumneavoastră, domnule Iacob, și vă asigur că nu o să pățiți 
nimic. Dimpotrivă, o să vă simțiți cu conștiința mai liniștită. ”  

Domnul  Liviu Iacob declară că merge din când în când la biserică, dar totuși mai 
moderat, nu ca domnul președinte Dumitru Buzatu care merge în fiecare zi. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu merge chiar în fiecare zi, dar merge în mod obișnuit. 

Domnul  Liviu Iacob declară că dacă îl pictează și pe domnul președinte Dumitru 
Buzatu, atunci suma este Ok. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu este în această postură și nu a fost printre ctitorii acestei biserici. Asigură, din acest punct 
de vedere, că nu există niciun fel de motivație de acest gen pentru alocarea sumei 
respective, ci este vorba de atitudinea constantă de a sprijini biserica, nu numai în acest caz, 
ci și în cazul tuturor unităților de cult care au nevoie de sprijin financiar.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Vasile Voicu. 

Domnul  Vasile Voicu, adresându-se colegilor din cadrul consiliului județean, 
declară că este în cunoștință de cauză în ce privește aceste probleme și își amintește că a 
avut în decursul anilor destule situații în care a avut ocazia să afle cât de scumpă este pictura 
unei biserici. Dă ca exemplu pictura de la Mănăstirea Movila lui Burcel care a costat peste 10-
12 mld. lei. Pictura este foarte scumpă! 

Domnul  Liviu Iacob declară: “Am crezut că domnul Voicu, adresându-se colegilor, 
a vrut să-și ceară scuze pentru acel incident neplăcut sau poate dă ceva la biserică să-și 
ceară iertare.” 

Domnul  Vasile Voicu precizează: “Domnule Iacob, noi am purtat o discuție pe 
acest subiect și am considerat că este închis subiectul!” 

Domnul  Liviu Iacob răspunde: “Cu mine da, dar cu ceilalți colegi, nu cred.” 
Domnul  Vasile Voicu declară: “Și cu ceilalți colegi!”. 
Domnul  Liviu Iacob declară: “Mie mi-ați cerut scuze, dar în fața celorlalți colegi 

nu v-ați cerut până la această oră.” 
Domnul  Vasile Voicu declară: “În special cu dumneavoastră, am să-mi cer scuze de 

câte ori vă întâlnesc!!”. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 

rugămintea de a nu mai insista asupra acestui subiect. 
Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (Chirica Lucian-

Corneliu) și 2 “abțineri” (Iacob Liviu și Pălăduță Louis-Iulian) a fost adoptată hotărârea 
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui. 

Nu a votat doamna consilier județean Tiron Cristina-Mihaiela. 
 

*    
*    * 

VII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil aflat 
în domeniul privat 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,  

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 Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu dorește să prezinte câteva observații în legătură cu 

acest proiect de hotărâre: “Mai întâi, aș face o referire la Raportul de evaluare pentru care 
suntem solicitați a ni-l însuși. Sunt unele probleme, atât de formă, cât și de fond în acest 
Raport de evaluare. Vă rog să-mi permiteți să le dau citire, să le semnalez pe scurt. 

Chestiuni de formă:  



- la pagina 1 apare cel care execută Raportul de evaluare, societatea, cu sediul 
undeva în județul Cluj, dar mai apare lângă ștampila evaluatorului și o ștampilă în care 
această societate pare a fi din Buzău, nu din Cluj. Este o greșeală? Este o problemă? Nu știu 
cum să o interpretez, dar asta este o mică problemă; 

- la pagina 2 a Raportului de evaluare zice: <Valoarea redevenței  - în adresa 
către consiliul județean – valoarea redevenței fără TVA este de …. >. Nu știu ce trebuia să 
scrie domnul evaluator aici.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
trebuia să scrie nimic, așa este formularul. 

Domnul Gheorghe Veziteu menționează că ar fi trebuit să lipsească întreaga 
sintagmă de acolo. 

Continuă cu prezentarea chestiunilor de formă:  
“- la pagina 3 - <inspecția proprietății și toate investigațiile și analizele necesare 

au fost efectuate de evaluatori ai firmei>, deși se pare că este vorba de doar un singur 
evaluator, <în prezența reprezentantului firmei>. Noi suntem consiliul județean, nu suntem 
o firmă! Deci reprezentantul nostru nu era al unei firme. Repet, acestea sunt niște chestiuni 
de formă pe care le-am prezentat; 

- la pagina 7 a aceluiași raport se spune: “Inspecția a fost realizată de Sandu 
Dănuț la data de 24.08.2021, nu de reprezentanții firmei. Nu-s mai mulți!  

Domnul evaluator spune că <proprietatea a fost inspectată și fotografiată.> La 
materialul nostru nu sunt anexate fotografii. Chiar unii din colegii mei, consilieri mai noi, au 
întrebat și ar fi dorit să vadă și niște fotografii, să-și facă o părere mai completă asupra 
imobilului pe care noi îl analizăm; 

- la pagina 15, tot o chestiune de formă pe care am semnalat-o, zice: <Cea mai 
bună utilizare a proprietății este cea de proprietate nereziduală, spațiu de depozitare.> 
Ținând cont că este în piața municipiului Huși, este cu acces din drum public, deci cea mai 
bună utilizare este de birou. Puteți vedea aceasta la pagina 15 a raportului; 

- la pagina 11: <Proprietatea este situată în localitatea Vaslui, str. General Ion 
Rascanu, nr. 2B, județ Vaslui, într-o zonă mixtă rezidențială/nerezidențială cu proprietăți 
case unifamiliale și spații comerciale>; 

- la pagina 12 se stipulează: <Această proprietate imobiliară se încadrează în 
piața terenurilor periferice din localitatea Vaslui, județul Vaslui.> 

 Acum intervin eu și spun că evaluatorul, nu știe sau se face că nu știe că terenul 
respectiv este de categoria B, conform Hotărârii Consiliului Local Vaslui nr.135/07.12.2020. 
Eu am constatat această treabă. De exemplu, din strada Ștefan cel Mare, până la nr. 24 este 
de categoria B, iar după nr. 24 până la capătul ei este de categoria D. Ori, imobilul nostru se 
află la nr. 2B. Deci nu este un imobil aflat la periferia unității administrativ-teritoriale. Cu 
atât mai mult, cu cât el are toate utilitățile pe care le poate avea un teren.  

Am terminat cu problemele legate de Raportul de evaluare. Dacă-mi permiteți să 
mai adaug și o opinie legată de oportunitatea vânzării. 

În opinia noastră, suma de 114.509 lei pe care o considerăm foarte mică pentru 
această proprietate, nu poate constitui neapărat o sursă de venit la bugetul U.A.T. Județul 
Vaslui. O astfel de sumă modică se poate economisi prin renunțarea la un consilier de la 
conducerea județului. Dacă luăm salariul și îl înmulțim doar cu 12 luni,   vedem că o 
asemenea sumă nu poate fi neapărat câștigată din vânzarea unor imobile.  

De asemenea, spunem că acest imobil ar putea și trebuie sa rămână în 
proprietatea județului, pentru că ar putea primi alte destinații. De exemplu, ar putea  să fie 
la baza atragerii unor fonduri europene pentru un anumit obiectiv, ar putea fi utilizat în 
sprijinul culturii județene, de exemplu pentru Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, să spunem ca spațiu de depozitare, săli de repetiții. 
Sau poate, de ce nu, un imobil pentru medicii care lucrează la Vaslui s-ar putea amenaja în 
viitor. Deci, cu acestea, rog pe toți colegii să mediteze și să sprijine cumva inițiativa de a nu 
fi de acord cu vânzarea acestui imobil. Vă mulțumesc!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
domnului consilier județean Veziteu rugămintea de a fi mai reținut în a da exemple de genul 



celui pe care l-a dat, precizând: “Nu este posibil să economisim vreun leu prin excluderea 
vreunui membru al consiliului județean! Asta ați sugerat. Din moment ce sunt toți, ce să 
facem acum ca să economisim? Să găsim niște motive de excludere a lor din consiliu, 
presupun! Eu cred că nu-i o atitudine serioasă. Poate voiați să spuneți că, prin renunțarea la 
fumat a cuiva, am putea obține într-o perioadă de timp o sumă comparabilă cu aceasta. 
Dumneavoastră sunteți tendențios acum. Cel care a evaluat a pus un preț de pornire și acest 
preț de pornire, dacă cineva pe care îl cunoașteți sau dumneavoastră, vreți să participați - 
eu nu vreau sa particip la licitația aceasta - puteți  să vă duceți și să îl dați de o sută de ori 
mai mare, pentru că este o licitație concurențială; cine dă mai mult, acela își va achiziționa 
obiectul pe care vrem să-l  licităm”.  

Referitoare la celelalte observații, va da cuvântul domnului Mircea Țuțuianu, 
directorul executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, pentru mai multe detalii.  

Domnul  Liviu Iacob declară: “Domnule președinte, cred că v-ați făcut că nu ați 
înțeles ceea ce colegul meu a declarat legat de renunțarea la un consilier. El nu s-a referit la 
consilierii județeni, că la consilierii județeni nu putem renunța, ci doar, probabil, s-a referit 
la vreun  consilier personal, că s-au cam înmulțit.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, 
în acest domeniu, nu poate nimic domnul Veziteu și nici domnul Iacob. 

Domnul  Liviu Iacob precizează: “Revenind la această evaluare, sunt unele 
observații care sunt ok. Mă refer la faptul ca nu există poze de pe proprietate și un raport de 
evaluare, vă spun în calitate de expert evaluator ANEVAR și judiciar pentru proprietăți 
imobiliare. Sunt obligatorii și pozele proprietății. Probabil, acel evaluator coleg de-al meu, a 
făcut evaluarea din birou, fără măcar să se fi deplasat, să fi inspectat proprietatea și să facă 
minimul de poze cerute de o evaluare.  

Legat de prețul obținut de 20 de euro pe m2 teren plus construcții, mi se pare un 
preț foarte mic în zonă, având în vedere faptul că, așa cum spunea domnul Veziteu, 
proprietatea se află în zona B a municipiului Vaslui, nicicidecum în D. E un preț foarte mic 
după părerea mea acolo unde în zonă se practică prețuri de 50, 60 de euro doar terenul. 
Sigur, aveți dreptate pe undeva, că prețul adevărat va fi dat în momentul licitației”.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: “Nu 
<pe undeva>, domnule Iacob! Acesta este sistemul concurențial și cine dă mai mult, dacă 
dumneavoastră doriți să achiziționați sau o cunoștință, cunoașteți pe cineva, rugați-i să vină 
să dea 100 de euro.”  

Domnul  Liviu Iacob precizează: “Eu nu v-am întrerupt, dar asta este altă discuție! 
Eu mă exprim destul de corect și destul de bine, având în vedere că am experiența de a ține 
licitații aproape zilnic pentru proprietăți mobiliare și imobile. Pe undeva aveți dreptate, 
prețul este făcut de cerere și de ofertă, pe undeva să știți că avem dreptate în sensul că 
prețul este mic și atunci există carteluri și înțelegeri de a se da un preț mic pentru a se 
cumpăra pe nimic niște bunuri. Pot exista și licitații trucate, sunt o grămadă de chestii. 
Domnule președinte, prețul este mic!”   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: “Îmi 
pare rău, nu am fost amestecat, dacă dumneavoastră cunoașteți lucrurile acestea …”. 

Domnul  Liviu Iacob declară că s-a mai încercat introducerea unui proiect pe 
ordinea de zi legat de un teren de pe la spitalul vechi, unde era nici măcar un euro/m2, dar a 
fost retras la timp, având în vedere discuțiile din comisii. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
faptul că nu a încercat nimic. 

Domnul  Liviu Iacob susține că s-a încercat să se introducă și a fost retras de pe 
ordinea de zi în momentul în care s-au văzut reacțiile și că, într-adevăr, prețul era foarte 
mic. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează că 
a fost, probabil, o solicitare a cuiva de a i se concesiona teren și terenul respectiv nu făcea 
obiectul concesionării. Dacă este vorba de unitatea de cult, avea dreptul să îl primească 
gratis. 



Domnul  Liviu Iacob consideră că nu știe dacă avea dreptul, dar cert este că a fost 
inițiat un proiect de hotărâre legat de o concesionare, închiriere, cu 20 de cenți și a fost 
retras în ultima clipă. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că a 
cerut să fie retras, deoarece avea dreptul legal să îl primească gratuit. 

Domnul  Liviu Iacob întreabă cine a inițiat proiectul de hotărâre.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că a 

fost inițiat la cerere de către consiliul județean, dar nu s-a observat decât în momentul în 
care a ajuns să fie propus pe ordinea de zi. Domnia sa a făcut observația respectivă și a cerut 
să fie retras, pentru că unitatea de cult respectivă avea dreptul să-l primească gratuit, 
potrivit legii. 

Domnul  Liviu Iacob declară: “Cine știe la cine ajungea terenul acela!” 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

terenul este acolo și acum va fi atribuit acestei unități de cult. 
Domnul  Liviu Iacob declară că prețul este mic și evaluatorul de la Cluj nu are 

percepția pieței din județul Vaslui, din municipiul Vaslui și, de aceea, și evaluarea este foarte 
mică. Se scoate la vânzare gratis. 

Totodată, precizează: “Dumneavostră puteți să-i convingeți pe colegii 
dumneavoastră pe care, în momentul acesta îi hipnotiozați, să voteze cum vreți 
dumneavoastră.”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Domnule Iacob, nu doresc nici să hipnotizez și nici nu sunt interesat în chestiunea asta! E o 
propunere care a fost făcută, pentru că avem mai multe lucruri de care trebuie să ne 
debarasăm. Dumneavoastră, prin votul dumneavoastră, nu ați fost în stare să susțineți 
rezolvarea unei probleme în orașul Huși, în orașul în care locuiți. Acum ce să mai vorbesc de 
zona periferică a Vasluiului?  Nu cer nimănui să voteze în vreun fel. Puteți să votați, stimați 
colegi, toți <contra> acestui proiect! Nu vă cer să votați într-un fel, pur și simplu a fost 
scoasă din acea listă de obiecte imobile care nu ne sunt utile. Încercăm să le vindem, să 
găsim o valorificare a lor la un preț cât mai bun, pentru că este concurențială procedura și 
nu am inventat-o noi, ci legea a inventat-o. Iar evaluatorul nu este nici vreo cunoștință a 
noastră, este un om care a lucrat potrivit legii. Și noi trebuie să lucrăm, potrivit legii, cu un 
evaluator. Dacă voiați, trebuia sa vă înscrieți în lista celor ofertați pentru serviciul respectiv 
de evaluare.” 

Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Domnule președinte, dumneavoastră nu ați 
făcut-o, dar eu o fac și îi rog pe toți colegii să nu voteze acest proiect de hotărâre; 
considerăm că nu face un bine județului. Mulțumesc!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: 
“Domnule Veziteu, dumneavoastră nu aveți ideea de bine a județului! Dumneavoastră ați 
uitat? Că doar nu s-au epuizat încă consecințele activității guvernului precedent, dacă tot vă 
lăudați că îl susțineți. Dumneavoastră credeți - că eu sunt politicos și mă prefac acum aici -, 
că nu înțeleg ce spuneți!” 

Domnul Dan-Liviu Cain declară: “Domnule Gelu, dar asta este opțiunea 
dumneavoastră!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă: “Aveți 
impresia că vă ascultă cineva dintre colegii aceia care mă ascultă pe mine? Nimeni nu vă 
ascultă!” 

Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Domnule președinte, dar eu nu am făcut 
apel, nu am comandat nimănui!”. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară:  
“Înțelegeți, nu vă enervați, dar vă fac eu precizarea exact că nu vă ascultă nimeni dintre 
aceia care mă ascultă pe mine, dar nimeni și asta de ani de zile! Cât trebuie să îi mai explici 
unui om treaba asta? Noi mai putem continua să îi explicăm.” 

Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Ne ascultă, domnule președinte, că v-am adus 
la 38%!” 



Domnul  Liviu Iacob declară: “Vă referiți că nu îl susțin pe domnul Veziteu, dar 
asta nu înseamnă că nu îl ascultă.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează:  “Eu 
nu am nimic și fără să le adresez cel mai mic îndemn. Dacă găsesc vreunul … eu m-aș distra 
îngrozitor să găsesc vreunul care l-ar susține pe domnul Veziteu!” 

Dă cuvântul domnului Viorel-Cornel Iordache. 
Domnul Viorel-Cornel Iordache precizează: “Domnule președinte, colegii noștri nu 

au înțeles că asta este o sumă de pornire. Le convenea dacă era o sumă mai mare? Doar tot 
la licitație pornea și care erau interesați de acel imobil, tot se duceau și licitau la acel 
imobil care spuneau ei că este subevaluat, așa că nu contează suma până la urmă. Cine vrea 
să ia imobilul, să participe la licitație!” 

Domnul  Liviu Iacob întreabă de ce s-a mai făcut evaluare, dacă putea să 
pornească și de la 2 lei. 

Domnul Viorel-Cornel Iordache precizează că trebuia o sumă la care să participe, 
să înceapă licitația. 

Domnul  Liviu Iacob îl întreabă pe domnul Iordache câte licitații a organizat ca să 
știe exact cum se procedează. O evaluare trebuie să fie corectă. Este, într-adevăr, opinia 
lichidatorului, dar trebuie să reflecte, cât de cât, piața și evaluarea respectivă nu reflectă 
piața din municipiul Vaslui.  

Face precizarea că spune acest lucru în calitate de expert evaluator, în timp ce 
domnul Iordache vorbește în calitate de spectator. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează:  
“Domnule Viorel, eu sunt de acord când dumneavoastră nu ați înțeles! Dumneavoastră nu ati 
înțeles că domnul Veziteu habar nu are de problemele acestea, dar vrea să spună, pentru că 
a primit această misiune, că aici este o șmecherie, că Buzatu vinde și cumpără, ș.a.m.d. Este 
un set de afirmații pe care aș zice că îl proferează, ca să mă exprim mai exact, bineînțeles 
că sunt insulte cele mai multe, la adresa mea, și pe care îl practică de ani de zile. Așa că, 
dacă vreți să îl lămuriți, de aceea am zis că nu ați înțeles … În esență, aveți dreptate! A fost 
un raport de evaluare, vine cine vrea să dea mai mult dacă se scoate la vânzare și aceasta 
este procedura legală. Nu putem, domnule Iacob, nu vă prefaceți că nu știți, că sunteți 
expert, că procedura legală este că trebuie raport de evaluare, toți pașii îndepliniți, pentru 
că altminteri este incorectă.” 

Domnul  Liviu Iacob declară că domnul președinte, are dreptate, asta este 
procedura. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
tot timpul are dreptate. 

Domnul  Liviu Iacob declară: “Trebuie raport de evaluare. Nu vă insultă nimeni, 
nu vă acuză nimeni, vă spunem doar că prețul din evaluare nu reflectă piața, este sub prețul 
pieței, asta vă spunem.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: “Eu 
nu am pretenție că reflectă sau nu reflectă, pentru că nu am făcut eu raportul acela de 
evaluare! Trebuie să vă spun de 100 de ori? Ci un evaluator ca dumneavoastră, ca domnul 
Veziteu, care trăiți din aceste chestiuni, un asemenea evaluator l-a făcut.” 

Domnul Gheorghe Veziteu  declară că raportul nu este bun. 
Domnul Liviu Iacob precizează că este sub prețul pieței, 20 de euro/m2,                                  

clădiri plus construcții; este un preț de nimic. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

domnul Iacob știe ce clădire este acolo. 
Domnul  Liviu Iacob răspunde că nu a văzut-o în poze, ci doar în evaluare, din 

descriere. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă: 

“Domnule Veziteu, vă adresez întrebarea acum, că sunteți pe lângă, ce clădire este acolo?” 
Domnul Gheorghe Veziteu răspunde că sunt trei clădiri, din care un depozit 

subteran. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
este un beci care este înălțat la aproximativ 60 de cm deasupra solului, infestat masiv, care 
nu poate fi folosit la nimic și, probabil, evaluatorul a văzut aceste chestiuni. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Nu este bun raportul, ce nu înțelegeți în 
treaba asta? Nu este bun raportul și de aici plecăm, ce mai calea valea? Oamenii consiliului 
județean trebuiau să verifice raportul!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
domnului Veziteu rugămintea de a interveni atunci când i se dă cuvântul. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că a fost întrebat, a primit cuvântul.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu l-

a întrebat, ci a făcut comentarii pe tema răspunsului.  De câte ori i-a cerut cuvântul, i l-a 
oferit. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că are drept la replică, pentru că a fost insultat 
de câteva ori și că domnul președinte nu este atent la ce vorbește domnia sa. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde: 
“Domnule Viziteu, nu aveți niciun drept la replică, nu l-ați cerut! Acum v-ați trezit și spuneți 
că e drept la replică? Trebuia să vă treziți mai devreme și să faceți o solicitare 
regulamentară! 

Mulțumesc foarte mult, discuțiile aici s-au încheiat. Dacă mai sunt alți 
intervenienți, vă voi mai oferi cuvântul. Dacă nu, încheiem discuția!” 

Dă cuvântul domnului consilier județean Dorin Emil. 
Domnul Dorin Emil precizează că această clădire se află lângă APIA Solești, este o 

clădire foarte veche, dărăpănată și pe care toată lumea din municipiul Vaslui o știe. S-a pus 
un preț de pornire; cine o să vrea să dea mai mult, să vină să o cumpere! Cunoaște clădirea, a 
văzut-o de mai multe ori. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
este vorba despre un beci din sediul fostei direcții  pentru protecția plantelor. 

Domnul  Liviu Iacob precizează: “Fitosanitare ”. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului Mircea Țuțuianu. 
Domnul Mircea Țuțuianu precizează că locația este în Moara Grecilor, pe str. G-ral 

Ioan Rășcanu, unde se află și un centru al protecției copilului, dar nu este lângă D.G.A.S.P.C. 
Vaslui sediul principal al lor. Este vorba despre un demisol, un beci care este într-o stare 
avansată de degradare. A doua clădire este un beci de 16 m în stare avansată de degradare și 
a treia construcție este reprezentată de o platformă betonată. 

În ce privește prețul pe m2, declară: “Am facut un calcul și, la 114.000 mii lei, ar 
ieși cam 40 de euro/m2, 565 de m2 de teren, nu 20 de euro. Probabil că v-a scăpat ceva, 
domnule consilier! Legat de inspectarea proprietății, cei 2 evaluatori s-au deplasat la Vaslui, 
iar împreună cu funcționarul din cadrul biroului de patrimoniu au făcut vizita în teren la 
toate locațiile, pentru că vorbim despre un contract de evaluare a mai multor imobile din 
domeniul public al județului Vaslui, aici ajungând și la greșelile de fond pe care le-a sesizat 
domnul Veziteu. S-au evaluat și clădirile de la protecția plantelor Huși și, probabil, de aceea 
a rămas în acest raport de evaluare Huși, în loc de Vaslui. Sunt probleme de formă pe care 
mi le asum, mi-au scăpat și trebuia să le sesizez pentru a fi modificate. 

În ce privește problemele de elaborare a raportului, de tehnică de elaborare a 
raportului, nu vreau și nici nu pot să intervin asupra acestora, pentru că de aceea legislația 
ne impune să apelăm la experți evaluatori membri ANEVAR, pentru a-și asuma ce fac acolo. 
Dacă au greșit, este problema lor și își asumă, nu pot să intervin eu dacă prețul mi l-au dat 
40 de euro și să îi spun nu, că piața în Vaslui este de 20 și să îi spun să modifice prețul sau să 
îl duc la 60. Cum aș putea să fac acest lucru? ” 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că asta o fac consilierii județeni. 
Domnul Mircea Țuțuianu declară: “Dacă puteți și aveți această calitate, faceți-o în 

cadrul organismului dumneavoastră! Luați și-i spuneți: <Domnule, ați greșit Raportul de 
evaluare de la Consiliul Județean Vaslui și luați măsurile în cadrul ANEVAR care se impun. 



Țin să reiterez faptul că, după calculele mele, prețul pe m2 este de 40 de euro, nu 
20 de euro. Vă mulțumesc!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
pentru intervenții, considerând că a fost o dezbatere inutil de lungă.  

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Domnul  Liviu Iacob precizează că valoarea terenului este, într-adevar, 20 de euro, 

iar valoarea terenului cu clădire este 40 de euro. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că s-

au înregistrat: 20 voturi “pentru”, 6 voturi “împotrivă” (Arcăleanu Marius-Marian, 
Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Filip Liviu, Ștefan Gheorghe și Veziteu Gheorghe)” și 6“ 
abțineri” (Afteni Mitică, Bîicu Mihaela-Vica, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu 
Bogdan și Teslariu Iuliana). 

Nu au votat domnii consilieri județeni Chirica Lucian-Corneliu și Crețescu Valentin. 
Domnul  Liviu Iacob precizează că valoarea terenului este, într-adevar, 20 de euro, 

iar valoarea terenului cu clădire este 40 de euro. 
Domnul  Gheorghe Veziteu semnalează o chestiune tehnică în sensul că, domnul 

consilier județean Chirica reclamă că nu a primit opțiunea de vot. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 

Compartimentului tehnic rugămintea să verifice de ce domnul Chirica nu a beneficiat de 
aplicația de vot. 

Doamna  Iuliana Teslariu semnalează faptul că nici dumneaei nu i-a apărut 
aplicația de vot. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că și 
domnia sa se confruntă cu o defecțiune tehnică, întrucât se află în fața unui ecran în care se 
vede doar pe sine. 

Totodată, informează că domnii consilieri județeni care nu au primit aplicația de 
vot pot comunica votul verbal. 

Domnul  Liviu Iacob declară: “Dacă vă vedeți doar pe dumneavostră, înseamnă că 
e exact poza de la biserică!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: “Vă 
văd acum și pe dumneavostră, sunteți chiar în centrul imaginii! Îmi face chiar mare plăcere, 
chiar dacă, uneori, dialogul e mai ascuțit.” 

Domnul Lucian-Corneliu Chirica informează că votează “împotriva” acestui proiect 
de hotărâre. 

Doamna Iuliana Teslariu informează că se “abține” la acest proiect de hotărâre. 
                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu s-a schimbat raportul  de vot. Informează plenul consiliului județean că proiectul de 
hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil aflat în domeniul 
privat al Județului Vaslui nu a fost adoptat, cu precizarea că, “Dacă vă vom solicita 
altădată, vă vom solicita un punct de vedere după ce el va apărea înscris într-o nouă ordine 
de zi.” 

*    
*    * 

VIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui  nr. 28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul 
proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare” 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.  
Nefiind intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

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

aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui  nr. 28/2020 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui 
Ștefan cel Mare”. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Cain Dan-Liviu, Crețescu Valentin și Tiron 
Cristina-Mihaiela. 

*    
*    * 

IX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
78/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI 
Elisabeta Polihroniade” Vaslui și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările 
ulterioare 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 

doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
Doamna Mihaela-Vica Bîicu întreabă, în legătură cu cheltuielile neeligibile, 

întrucât a observat că la lansarea proiectului, valoarea cheltuielilor neeligibile era 1.180.790 
lei, iar acum a constatat că valoarea cheltuielilor neeligibile este mai mare decât valoarea 
cheltuielilor eligibile, respectiv peste 2 mil. lei, cum de s-a ajuns la o valoare atât de mare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Emilian Agafiței, directorul executiv al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul  Emilian Agafiței precizează că, într-adevăr, de la momentul aprobării 
proiectului în baza Studiului de fezabilitate întocmit încă din anul 2018, au apărut modificări 
ca urmare a clarificărilor formulate de finanțator – este vorba de un proiect în care se 
finanțează doar lucrările care vizează eficiența energetică. În același timp, la această 
investiție au fost luate în calcul și lucrări de reabilitare a clădirii, lucrări care nu sunt 
considerate cheltuieli eligibile în cadrul finanțării la care s-a aplicat pe această măsură.  

De la momentul respectiv și până la elaborarea proiectului tehnic, adică anul 2021, 
în piață au apărut mai multe creșteri de prețuri, în special la materiale, cât și la manoperă. 
După cum se știe, din anul 2019, salariul minim în construcții a devenit 3.000 lei, aceste 
modificări ducând la situația prezentată în acest proiect de hotărâre. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
este singurul proiect de hotărâre în care, datorită și a timpului scurs, și a influențelor de pe 
piață, și a cerințelor legale, se află în această situație. La unele dintre proiecte, inclusiv 
finanțare europeană, s-a ajuns ca instituția Consiliul Județean Vaslui să cofinanțeze cu peste 
60%. Aceasta este evoluția datorată anului care s-a scurs și nu se poate face altceva, decât 
dacă se dorește realizarea obiectivului, să se rectifice tot timpul aceste lucruri.     

Doamna Mihaela-Vica Bîicu declară că ar trebui identificate alte surse de 
finanțare, pentru că nu mai este fezabil proiectul când se ajunge la o sumă atât de mare cu 
cheltuielile neeligibile.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu există alte surse de finanțare și trebuie să aleagă între a finanța consiliul județean 
integral, cu 100%, sau a avea disponibilitatea să finanțeze doar 49% sau 50% sau chiar 60%, 
atrăgând celelalte sume de 40% care, în unele cazuri, sunt considerabile. Este vorba de sume 
în lei sau în euro. Dă ca exemplu UPU, menționând că nu-l poate lăsa nemodernizat. S-a 
răspuns tuturor cerințelor, s-a căutat să atribuie consiliul județean resursele necesare și, în 
felul acesta, s-a ajuns la acest raport. Dar trebuie modernizat, pentru că nu mai corespunde 
cerințelor de astăzi. 

Nemaifiind discuții, 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 Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2018 privind aprobarea 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” 
Vaslui și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare 2022. 

Nu a votat domnul consilier județean Cain Dan-Liviu. 
 

*    
*    * 

X. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 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. 

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

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Vaslui. 

 
*    

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

proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean 
de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și 
aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul acesteia 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 majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă” (Chirica Lucian-

Corneliu) a fost adoptată hotărârea pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii Serviciului Public 
Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a 
Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din 
cadrul acesteia. 

Nu a votat domnul consilier județean Afteni Mitică. 
 

*    
*    * 

XII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru avizarea constituirii comisiilor de concurs/examen și de 
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de 
director medical 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: 26 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (Crețescu 

Valentin) și 6 “abțineri” (Arcăleanu Marius-Marian, Bularda Carmen, Chirica Lucian-
Corneliu, Filip Liviu, Ștefan Gheorghe și Veziteu Gheorghe a fost adoptată hotărârea pentru 
pentru avizarea constituirii comisiilor de concurs/examen și de soluționare a 
contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 

Nu a votat domnul consilier județean Afteni Mitică. 
*    

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

proiectul de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 61/2019 privind modificarea organigramei  și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu modificările 
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.  
Discuții: 
Domnul Vasile Voicu întreabă dacă nu trebuia supus la vot punctul XIII. 
Domnul Gheorghe Veziteu întreabă dacă s-a ajuns la punctul XIII sau XIV. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că va 

supune votului proiectul de hotărâre de la punctul XIV, după care va reveni la punctul XIII, 
precizând că s-a grăbit. 

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” (Ștefan Gheorghe) a 
fost adoptată hotărârea pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 61/2019 privind modificarea organigramei  și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu modificările 
ulterioare. 

Nu a votat domnul consilier județean Afteni Mitică. 
 

*    
*    * 

 
XIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 

proiectul de hotărâre pentru modificarea a 24 de poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, 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 unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea a 24 de poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
82/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Afteni Mitică și Rotariu Bogdan. 
 

* 
*     * 

 
XV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 

proiectul de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad 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.  
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu dorește să semnaleze faptul că, reprezentantul 

consiliului județean în Consiliul de Administrație, domnul Ardeleanu, nu a fost convocat să se 
pronunțe pentru o asemenea chestiune. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
domnului consilier județean Ardeleanu, întrucât a atras atenția tuturor instituțiilor,  
rugămintea de a lua legătura cu domnul director.  



Totodată, precizează că va reveni și domnia sa, de această dată cu o adresă, în 
care va solicita ca reprezentanții consiliului județean să fie invitați. Domnul Ardeleanu, care 
este o persoană prezentă în viața Bârladului, este rugat să ia legătura cu domnul director 
pentru a schimba datele de contact, să nu se mai întâmple treaba aceasta.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Mihai Ardeleanu.  
Domnul Mihai Ardeleanu declară că respectă această instituție culturală, Teatrul 

“Victor Ion Popa” Bârlad, cu care bârlădenii se mândresc, și nu numai aceștia. Apreciază 
actorii foarte valoroși pe care-i are teatrul bârlădean și, nu în ultimul rând, îl apreciază pe 
directorul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad care conduce această instituție ce are activități 
remarcabile. 

Declară că va vota acest proiect de hotărâre, având convingerea și cunoscându-l pe 
domnul director, că vor trece peste aceste animozități.   

  Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, consideră că 
poate a fost doar o întâmplare, dar dacă există o animozitate, atunci domnia sa va discuta 
direct cu domnul Marcel Anghel pentru a înlătura aceste lucruri. Poate nu au intrat pe aceeași 
lungime de undă. Precizează că va trimite și o adresă oficială, știind că domnul Ardealunu 
este interesat de viața culturală a municipiului Bârlad.  

Întreabă dacă mai sunt intervenții. 
Dă cuvântul doamnei consilier județean Iuliana Teslariu. 
Doamna Iuliana Teslariu informează că domnul consilier județean Mitică Afteni a 

pierdut semnalul, a fost scos din întâlnire și se pare că nu se poate reconecta. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 

Compartimentului informatică rugămintea de a încerca reconectarea domnului Afteni. 
Nemaifiind intervenții, 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 unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad. 

Nu a votat domnul consilier județean Chirica Lucian-Corneliu. 
 

*    
*    * 

 
XVI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 

proiectul de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr. 132 și nr. 133 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 unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea pozițiilor nr. 132 și nr. 133 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. 



 
*    

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

proiectul de hotărâre privind actualizarea 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, cu amendamentul propus.  
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  cere 
permisiunea de a prezenta un amendament, cu precizarea că acesta a fost comunicat pe e-
mail fiecărui consilier județean. 

Dă citire amendamentului: 
 

“AMENDAMENT 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea componenței Colegiului Director 

 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 
  

Ulterior elaborării și publicării proiectului de hotărâre privind actualizarea 
componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui, cu adresa nr. 49472/22.11.2021, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui propune o nouă modificare a componenței Colegiului Director, ca 
urmare a intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială 
și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, cât și a 
modificărilor apărute în organigrama aparatului propriu. 

Având în vedere cele de mai sus, propun următorul amendament: 
I. Punctul 2 la lit.a) a articolului 1 din proiectul de hotărâre se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
“2) poziția nr.17 - “Băbăscu Anca – Georgiana – șef serviciu, Serviciul Management 

de Caz pentru Copii în Plasament la Asistent Maternal Profesionist, Direcția de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui – membru”; 

II.  După punctul 5 la lit. a) a articolului 1 din proiectul de hotărâre se introduce 
un nou punct, punctul 6, care va avea următorul cuprins: 

“6) poziția nr.25 - “Negară Ion, șef birou, Biroul Aprovizionare, Direcția de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui - membru”. 

În acest sens, anexa la proiectul de hotărâre privind actualizarea componenței 
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui se 
modifică conform propunerilor din prezentul amendament.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
sunt intervenții pe marginea amendamentului. 

Nefiind 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 unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”).  



Nu a votat domnul consilier județean Huzum Gicu. 
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre, cu amendamentul aprobat. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă” (Buzatu 

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

Nu a votat domnul consilier județean Huzum Gicu. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că, din 

greșeală, a votat “împotrivă”. 
 

*    
*    * 

XVIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului de  
specialitate 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.  
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni presupune că persoanele care vor beneficia au fost selectate 

în mod obiectiv de către echipa de la Spitalul Județean de Urgență Vaslui și speră să nu se 
ajungă ca în cazul de la Bârlad anul trecut, în care au luat stimulente și persoane care nu 
aveau nicio treabă cu îngrijirea bolnavilor de Covid – un lăcătuș, un electrician, care aveau 
rude sus puse. 

Speră ca la Vaslui evaluarea să fie mai obiectivă și să primească cei care muncesc 
efectiv, pentru că muncesc foarte mult și își asumă niște riscuri atunci când intră în contact 
cu bolnavii de Covid. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
domnului Afteni, precizând că cei care selectează aceste persoane și propun consiliului 
județean, își asumă acest lucru. Nici domnia sa și nici consiliul județean nu pot să urmărească 
activitatea de zi cu zi a persoanelor care sunt încadrate la Spitalul Județean de Urgență 
Vaslui și să se pronunțe într-un fel sau altul. Pentru consiliul județean este important să 
accepte sau să respingă aceste propuneri. 

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” (Crețescu Valentin) a 

fost adoptată hotărârea pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului 
de  specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 

Nu a votat domnul consilier județean Chirica Lucian-Corneliu. 
 

*    
*    * 

XIX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.177/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)” și a cheltuielilor 
legate de proiect, cu modificările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 



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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Nefiind 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 Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.177/2018 privind aprobarea 
proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - 
Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu 
modificările ulterioare. 

Nu a votat domnul consilier județean Chirica Lucian-Corneliu. 
 

                                                      * 
                                                                   *    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
ordinea de zi s-a epuizat și întreabă dacă mai sunt intervenții. 

Nefiind intervenții, adresează rugămintea de a da curs invitației pentru a sărbători 
împreună Ziua Națională a României, cei care vor putea, pe data de 1 decembrie, în Piața 
Civică a Județului Vaslui. Programul se derulează începând de la 10,30 și se va finaliza la ora 
12,00. Cei care nu pot participa în Piața Civică, să fie prezenți în unitățile administrativ-
teritoriale în care locuiesc. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu adresează următoarea rugămintea: “Vă rog ca, după 29 

noiembrie, noi, cel puțin eu, ca și consilier județean, aș dori să fiu informat asupra modului 
în care au fost îndeplinite solicitările Camerei de Conturi Vaslui care a dat niște sarcini de 
înfăptuire. Știu că termenul este 29 noiembrie 2021. Am vrea să fim și noi informați despre 
modul în care au fost înlăturate acele deficiențe. Vă mulțumesc!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, neștiind dacă 
domnul consilier a primit această însărcinare de la domnul Timofticiuc, precizează că este o 
obligație legală să informeze în legătură cu acest lucru și să comunice Camerei de Conturi 
modul în care au fost duse la îndeplinire. Ca urmare, în mod cert, va da curs cererii domnului 
consilier.  

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că a adresat această rugăminte la modul cel 
mai serios, în calitatea sa de consilier județean. 

Domnul Mitică Afteni presupune că la următoarea ședință vor avea o sumarizare 
sau un rezumat al acelor măsuri și al efectelor, pentru că măsurile s-au îndeplinit, dar nu știe 
dacă efectele se văd chiar imediat. Trebuie să treacă o perioadă de timp pentru a vedea și 
efectele.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
vor fi informați cu exactitate. Același material care este trimis va fi adus și la cunoștința 
domnilor consilieri județeni. Există obligația de a duce la îndeplinire aceste măsuri și nu este 
nicio intenție de a se eschiva. S-a procedat corect din punct de vedere legal și informarea va 
fi pe masa domnilor consilieri județeni.  

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

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 26 noiembrie 
2021. 



 
Ora 1300 
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