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 R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 29 martie 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. 69/2021 și mulțumește domnilor consilieri județeni pentru prezența la 
ședință. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin 
utilizarea aplicației Zoom, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere că din numărul total de 33 consilieri judeţeni în funcţie și 
președinte  participă la lucrări un număr de 31 consilieri județeni și președintele, 
lipsind nemotivat domnii consilieri județeni Iordache Viorel-Cornel și Prisacaru Dan-
Eduard, şedinţa este legal constituită. 

Declară deschise lucrările acesteia. 
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 președintele 

este 33. 
                                               * 
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. 3371/05.03.2021 privind încetarea de drept a 
mandatului de consilier județean al domnului Onofrei Daniel-Garincha; 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 
mandatului de consilier județean al domnului Onofrei Daniel-Garincha; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 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 Autorității Teritoriale 
de Ordine Publică Vaslui; 

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

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 
ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
pentru anul 2021 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 
2022-2024; 



7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 23/2021 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor 
școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 196/2019 privind aprobarea numărului de autoturisme utilizate 
pentru activități specifice desfășurate de întreprinderile publice înființate de UAT 
Județul Vaslui sau la care aceasta deține acțiuni/participații majoritare; 

9. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare conferit 
Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești asupra unor imobile aparținând 
domeniului public al Județului Vaslui; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul 
public al Județului Vaslui în domeniul public al Comunei Codăești; 

11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din 
incinta imobilului “Palat Administrativ” către Direcția Județeană de Statistică Vaslui; 

12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul 
public al Municipiului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui; 

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

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

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



16. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în 
calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, 
pentru anii 2020 și 2021; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)"; 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul 
realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-
2022; 

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 21 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 148/2020 privind modificarea organigramei și 
a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” 
Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 39 din statul de funcţii 
al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti; 

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 30/2015 privind aprobarea structurii 
organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene 
“Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, cu modificările ulterioare; 

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea a patru poziții din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare; 

23. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a 
hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2020; 

24. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pe anul 2020; 
25. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru 

perioada 01.01.2020-31.12.2020. 
* 

Participă la videoconferință și domnul consilier județean Prisacaru Dan-
Eduard. 

Numărul consilierilor județeni prezenți la videoconferință și președintele 
este 34. 

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

conform art.182 alin.(4), coroborat cu art.135 alin.(8) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct: 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui în 
cadrul proiectului “Dezvoltarea locala prin crearea si operationalizarea Consiliului 
Digital al judetului Vaslui”,  precum și a încheierii unui acord de parteneriat. 

 
* 

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

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Domnul Marius-Marian Arcăleanu întreabă dacă a fost lansată aplicația de 

vot, întrucât aceasta nu a apărut pe dispozitivul său.  
Domnii consilieri județeni Liviu Iacob și Vasile Voicu informează că aplicația 

de vot a fost lansată. 



Domnul Liviu Iacob adresează președintelui Consiliului Județean Vaslui 
rugămintea de a organiza ședințele on-line după ora 1500, întrucât, la această oră, 
există și alte activități. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de 
părere că nu există altă activitate mai importantă decât activitatea publică. 

Declară că va ține cont de solicitarea domnului consilier județean, cu 
precizarea că ședința a fost planificată după consultarea colegilor și ținând cont de 
opinia majoritară. Utilizând aplicația online, se mai poate și lucra în timpul în care 
“atenția dumneavoastră este și îndreptată către proiectele de hotărâre. Dacă este 
ceva foarte urgent, ne bazăm pe voturile dumneavoastră, chiar dacă analiza asupra 
proiectului de hotărâre nu este foarte corectă. Sunt câteva momente de pauză, pentru 
că încercăm să optimizăm aplicația aceasta.” 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu, luând cuvântul, declară că se alătură celor spuse 

de domnul consilier județean Liviu Iacob, sperând că aparatele poate merg mai bine 
după ora 1600, pentru că “așa s-au obișnuit din istorie, să lucreze în ședințele ordinare 
după ora 1600.”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
este greu de demonstrat că istoria determină, într-un anumit fel, funcționarea acestei 
aplicații și, cu puțină răbdare, se va depăși și acest moment. Compartimentul 
informatică depune toate eforturile pentru desfășurarea ședinței în condiții normale. 

Dă cuvântul doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
 Doamna Mihaela-Vica Bîicu solicită informații din partea Direcției tehnice 

referitoare la stadiul contractului având ca obiect „Lucrări suplimentare necesare în 
vederea autorizării proiectului <Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a 
sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, 
Bârlad, Huși și Orașul Negrești, județul Vaslui – etapa I și etapa a II-a privind securitatea 
la incendiu>”, cu precizarea că se referă la Lotul I, pentru Vaslui și Negrești. Întrebarea 
referitoare la stadiul proiectului și când se finalizează acesta, vine din partea unor 
cetățeni din zona Cartierului 13 Decembrie.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că, 
din câte știe, acesta este finalizat. Era vorba de implementarea unor prevederi legale 
apărute ulterior elaborării proiectului, cum ar fi instalarea de hidranți la distanțe 
corespunzătoare, etc. 

 
       * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, solicită 
Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot pentru suplimentarea ordinii de 
zi.  

Domnul Marius-Marian Arcăleanu precizează că nici la acest moment nu i-a 
apărut aplicația de vot.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că aplicația de vot este lansată. Îl invită pe domnul consilier județean Arcăleanu 
Marius-Marian să-și exprime votul verbal. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu informează că a votat “pentru”.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 

că suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu majoritate de voturi: 31 voturi 
“pentru” și 2 “abțineri” (Crețescu Valentin și Iacob Liviu). 
 

* 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, propune 
modificarea ordinii de zi în sensul că, proiectul de hotărâre de la punctul 26, să fie 
dezbătut înaintea punctelor nr.23-25 de pe ordinea de zi. 

Supune votului plenului Consiliului Județean Vaslui propunerea de modificare 
a ordinii de zi.  

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Modificarea ordinii de zi este aprobată cu majoritate de voturi: 31    voturi 

“pentru” și 2 “abțineri” (Crețescu Valentin și Iacob Liviu). 
Nu a votat domnul consilier județean Ardeleanu Mihai. 
 

* 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 

votului plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, cu suplimentarea și 
modificarea aprobate. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Proiectul ordinii de zi, cu suplimentarea și modificarea aprobate, este 

aprobat cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru și 2 “abțineri” (Crețescu Valentin 
și Iacob Liviu). 

 Nu a votat domnul consilier județean Arcăleanu Marius-Marian. 
Domnul Mitică Afteni informează că este o eroare, întrucât pe ecran i-a 

apărut aplicația de vot pentru aprobarea avizelor comisiilor de specialitate. 
Domnul Dumitru Buzatu precizează că a fost o eroare și întreabă dacă    s-a 

auzit ce s-a supus la vot. 
Domnul Mitică Afteni informează că întrebarea venise înainte ca domnul 

președinte să spună ce să supună la vot. Consilierii județeni votaseră deja.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  întreabă 

dacă au votat pentru ordinea de zi înainte de a supune domnia sa la vot, precizând că 
era modificarea, nu ordinea de zi. 

Domnul Mitică Afteni declară că a votat modificarea și după aceea ordinea de 
zi cu modificarea. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că așa este și îl întreabă pe domnul consilier județean Afteni dacă i-a apărut aplicația. 

Domnul Mitică Afteni informează că aplicația de vot a apărut înainte ca 
domnul președinte să adreseze întrebarea. Ultima aplicație a apărut doar cu 
prezentarea raportelor comisiilor și nu a proiectelor în totalitate, subiect care nu a fost 
anunțat. Consideră că este o eroare, aplicația fiind lansată cu o întrebare înainte de 
ceea ce se discută. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  întreabă 
dacă este necesar să repete votul pentru ordinea de zi. 

Domnul Mitică Afteni declară că nu este necesar. 
 Domnul Gheorghe Veziteu propune ca la finalul ședinței să fie rubrica 

“Diverse”, pentru a saluta noul site al Consiliului Județean Vaslui. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de 

acord cu propunerea domnului consilier județean Veziteu, fiind un punct de interes 
pentru toți colegii.  

* 
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.  
Doamna Mihaela-Vica Bîicu informează că la punctul 6 pe ordinea de zi nu va 

vota, fiind posibil să se afle într-un conflict de interese. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 

se va ține cont de acest lucru. 
Precizează că propunerea este aprobată cu majoritate de voturi: 31 voturi 

“pentru” și 2 “abțineri” (Crețescu Valentin și Iacob Liviu). 
Nu a votat domnul consilier județean Pălăduță Louis-Iulian. 
 

*  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 

faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, este 
necesar votul majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, cu excepţia 
proiectelor de hotărâri de la punctele 6, 7, 9, 11, 13, 16 și 26 pentru adoptarea 
cărora este necesar votul majorității absolute – 18 și a proiectelor de hotărâri de la 
punctele 10, 14 și 15, pentru adoptarea cărora 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, 
reamintește că aplicația utilizată pentru videoconferință permite lansarea a doar 25 de 
opțiuni de vot.  

Întrucât se vor formula și amendamente, aduce la cunoștință faptul că se 
impune luarea unei pauze de 15 minute, după proiectul de hotărâre nr.13. 

Ulterior, se vor reloga pentru a dezbate celelalte proiecte de hotărâri. 
 

* 
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 25 februarie 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 ordinară a consiliului 
judeţean din data de 25 februarie 2021, al cărui conținut a fost aprobat cu 
majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Crețescu Valentin și Iacob 
Liviu). 

* 
                                                           *    * 

I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează faptul că, la punctul unu pe ordinea de zi a fost înscris Referatul 



constatator nr. 3371/05.03.2021 privind încetarea de drept a mandatului de 
consilier județean al domnului Onofrei Daniel-Garincha. 

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 Onofrei Daniel-Garincha 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: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu) a 

fost adoptată hotărârea privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 
mandatului de consilier județean al domnului Onofrei Daniel-Garincha. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Afteni Mitică și Arcăleanu Marius-
Marian.     

* 
                                                           *    * 

III. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 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 majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu) a 

fost adoptată hotărârea pentru modificarea Hotărârii 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 Arcăleanu Marius-Marian.     
 

* 
*    * 

IV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică 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 majoritate de voturi: 33 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu) a 

fost adoptată hotărârea privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică Vaslui. 

Domnul Liviu Iacob adresează domnului președinte rugămintea de a 
sincroniza numărul de pe aplicația de vot cu poziția proiectelor de hotărâre, acestea 
fiind decalate. Precizează că a fost votată poziția nr.2 și s-a adoptat proiectul de 
hotărâre nr.1. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
s-a produs un decalaj, dar se va remedia. 

* 
*    * 

V. 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 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 componenței Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. 

Nu a votat domnul consilier județean Afteni Mitică. 
 

*    
*    * 

VI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru anul 2021 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi 
repartizate pentru anii 2022-2024 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 

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, luând cuvântul, întreabă, întrucât a observat - din 
documentele puse la dispoziție și din discuția cu domnul director -0 că Municipiul Vaslui 
are în jur de 99.000 lei, iar Municipiul Bârlad are 53.000 lei, dacă această împărțire ar 
putea fi făcută în funcție de numărul de cetățeni care plătesc impozit și nu de cifra 
artificială. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că nu știe la ce cifră artificială se referă domnul consilier județean Afteni.  

Domnul Mitică Afteni arată că municipiul Bârlad are în jur de 50.000 de 
locuitori, iar municipiul Vaslui are 147.000 de locuitori. Nu crede că toți cei 147.000 de 
locuitori plătesc impozit, pentru ca Municipiul Vaslui să primească atât de mult față de 
Municipiul Bârlad, adică dublu. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, consideră 
că aceste lucruri nu au nicio legătură. Este vorba de folosirea unor formule de 
repartizare care se aplică în toată țara. Dacă domnul consilier județean se referă la 
cetățenii care nu locuiesc în Vaslui în mod permanent, reamintește că acest fapt este 
caracteristic mai multor orașe din țară, probabil că și în Bârlad.  

Consideră că guvernul nu putea să fabrice câte o formulă de repartizare 
pentru fiecare localitate, precizând: „Dacă lucrurile acestea nu sunt la dispoziția 
noastră, fiind o opțiune exprimată de către noi, nu rămâne decât ca aceste aspecte să 
fie sesizate membrilor Parlamentului și, dacă vor găsi de cuviință, vor aduce la 
cunoștință guvernului sau vor lua măsura transformării acestor observații într-un 
proiect de lege care să reglementeze în alt mod aceste abordări. Deocamdată, suntem 
în fața faptului împlinit și, cu acesta se lucrează, fără a avea posibilitatea să avem noi 
schimbări.” 

Domnul Mitică Afteni speră că la viitoarele alocări, când se vor aloca sume 
din surse proprii ale consiliului județean, să se echilibreze diferența dintre cele două 
municipii. Măcar jumătate din diferență să fie alocat și către Bârlad. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că nu se alocă sume din surse proprii decât în caz de nevoie. Poate domnul consilier 
județean a observat că municipiile Huși și Bârlad nu primesc niciun sprijin din partea 
consiliului județean, pentru că au bugete excedentare și, în condițiile în care 17 unități 
administrativ-teritoriale au bugete deficitare, fiind peste 10 UAT-uri care nu au decât 
10.000 lei, 20.000 lei, 30.000 lei pentru cheltuielile de funcționare și pentru investiții, 
întreabă cum crede domnul consilier județean că ar fi primit, cele care au excedent 
(unele dintre ele foarte mare), să le mai fie dați bani, inclusiv din banii consiliului 
județean...  

A pus la dispoziție și își exprimă speranța ca toți consilierii să aibă toate 
materialele necesare pentru a vedea cum stă fiecare unitate administrativ-teritorială, 
din punct de vedere al bugetului. Arată că se va constata pe parcursul ședinței că 
trebuie repartizate sume pentru echilibrarea bugetelor la vreo 7-8 unități 
administrativ-teritoriale, pentru că acestea nu pot închide bugetele. Nu vor putea face 
cheltuielile, dacă nu au sursele de finanțare. Ar trebui echilibrat acest buget într-o 
primă etapă de către consiliul județean, urmând ca - până la epuizarea sumei de 
27.000.000 lei - să se repartizeze în funcție de nevoi. Propunerea domnului consilier 
județean ar fi acceptată cu plăcere dacă ar exista niște surse suplimentare care să fie 
destinate acestora. 

Aduce la cunoștința plenului că și consiliul județean are deficit în ceea ce 
privește secțiunea de funcționare. Consideră că este greu a se găsi resursele necesare 
pentru a da bani celor care au bugete excedentare.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 



Domnul Gheorghe Veziteu declară că a studiat materialul cu atenție, inclusiv 
propunerile formulate de conducerea județului cu privire la alocările gândite, atât în 
ceea ce privește alocarea din impozitul pe venit, cât și alocările pentru drumuri din 
TVA. Remarcă faptul că, potrivit legii, județul Vaslui primește, ca și celelalte județe, o 
sumă de 27.134.000 lei. 

Arată că se propune o repartizare a sumei de 5.400.000 lei pentru 15 UAT-uri 
considerate a fi în extremă dificultate, iar diferența de 21.734.000 lei să fie ținută la 
dispoziția consiliului județean. Informează că a făcut o analiză, cam ce ar reprezenta 
pentru primarii sprijiniți de PNL, membri ai PNL, această alocare și, din total sumă 
alocată de 5.400.000 lei, 200.000 lei ar reprezenta 3,47% din această sumă.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă: 
“De unde ați scos criteriile acestea? Alocăm noi în funcție de primarii PNL, Partidul 
Conservator etc? Noi am explicat unităților administrativ- teritoriale și am explicat cu 
foarte mare claritate de fiecare dată, dar încă mai am disponibilitatea să explic, că 
alocăm astăzi doar pentru cei care nu pot să închidă bugetele”. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că “noi am venit cu altă variantă” și că va 
propune amendamente. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că 
este de acord cu domnul consilier județean, dar speră ca în conținutul propunerii să nu 
găsească formulări de genul “primarii PNL să primească atât, primarii PSD să primească 
atât, ș.a.m.d.” pentru că, până în acest moment, s-a exprimat în acest sens.  

Domnul Gheorghe Veziteu declară că era o simplă constatare pe baza 
tabelului publicat și a materialului prezentat.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Domnule Veziteu, nu vă lăsați până nu mă scoateți, cum spunea un celebru autor 
roman de piese de teatru, <din țâțâni>. Îmi amintesc că nu a trecut mult și am să-l rog 
pe domnul Țuțuianu să-mi aducă Monitorul oficial în care guvernul, la sfârșitul anului 
trecut, a repartizat niște sume către primării, așa după cum spuneți dumneavoastră, 
adică primarilor PSD le-a dat 1.000 lei, 2.000 lei sau 3.000 lei, iar celorlalți le-a dat 
sute de mii de lei. Vreți să aduc actul normativ acum?” 

Domnul Gheorghe Veziteu arată că “probabil că a fost nevoie de a restabili 
unele inegalități pe care le-ați făcut în anii trecuți.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
menționează: “Ce inegalități, domnule Veziteu?! Vă aduc aminte, chiar în această 
perioadă, și în ciuda faptului că, în mod evident și subiectiv, probabil că la cererea 
unor distinși membri ai Partidului Național Liberal, s-a făcut această repartizare. Noi, 
consiliul județean din care faceți parte dumneavoastră, nu am ținut cont de aceasta și 
am dat sprijin, inclusiv primăriilor liberale care se aflau în dificultate. Vă amintiți, 
da?!” 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că s-au dat 0 lei, nu 3.000 lei. Cere 
permisiunea de a da citire unui amendament. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că nu-și permite să dea recomandări medicale, dar pentru memorie poate apela la un 
specialist. 

 Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Nu-i simplu pentru dumneavoastră  să 
vă uitați în procesele-verbale să vedeți cum ați alocat. Faceți un tabel să vedeți câte 
zero-uri ați pus în dreptul nostru!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă: 
“Probabil că citiți invers, eu nu am citit așa!” 

Domnul Gheorghe Veziteu cere permisiunea de a da citire amendamentelor. 
Plecând de la considerentul că suma de 27.134 mii lei s-a repartizat în mod egal 



județului Vaslui, cât și celorlalte județe din țară, este de părere că această sumă 
trebuie repartizată tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ la început de 
an, pentru ca oamenii să știe ce au de făcut. 

Dă citire amendamentului nr.1 la proiectul de hotărâre privind repartizarea 
pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat pentru anul 2021 și estimările sumelor defalcate ce 
urmează a fi repartizate pentru anii 2022-2024:  

“Propunem repartizarea integrală a fondului de 27.134 mii lei aflat la 
dispoziția consiliului județean din impozitul pe venit (6 %) pe anul 2021, astfel: 

- 5.400 mii lei – pentru rezolvarea urgențelor a 15 UAT-uri, conform 
propunerii conducerii consiliului județean; 

- 21.734 mii lei - se repartizează astfel: 
                        - 5.435 mii lei (25%), fond la dispozitia consiliului județean; 

                             - 16.299 mii lei (75%), către 85 UAT –uri (mai puțin municipiul 
Vaslui), în mod egal câte 191.752 lei, pentru susţinerea programelor de dezvoltare 
locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare 
locală și pentru cheltuielile de funcționare.” 

Dă citire amendamentului nr.2:  
               “Propunem modificarea anexei nr. 5 referitoare la repartizarea sumelor 
defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pe anul 2021, astfel: 

Fiecăruia dintre cele 81 de UAT-uri să i se repartizeze câte o sumă de 30 mii 
lei, iar consiliul județean să primească suma 8.659 mii lei, adică 78% din total. 

Motivație: suma de 10 mii lei propusă pentru fiecare UAT prin proiectul de 
hotărâre este total insuficientă pentru întreținerea drumurilor locale. Comparativ, în 
anii anteriori, UAT – urilor le-au fost alocate sume între 30 mii lei și 50 mii lei, 
consiliului județean revenindu-i, pentru întreținerea drumurilor județene, sume 
corespunzătoare unor procente cuprinse între 71% (în anul 2018) și 84% (în anul 2020) 
din total. 

Considerăm că, prin proiectul de hotărâre actual, repartizarea unui procent 
de 92,6% din total către consiliul județean, defavorizează profund celelalte UAT-uri. 

Prin propunerea noastră, UAT –urile vor avea la îndemână sume care le vor 
putea permite intervenții mai consistente asupra drumurilor locale, inclusiv prin 
contractarea de lucrări de reparații și întreținere cu SC LDP SA, societatea Consiliului 
Judetean Vaslui, putându-și realiza, în acest mod, și principalul obiect de activitate.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
referindu-se la amendamentul nr.2, unde s-a specificat că în anii anteriori s-au acordat 
între 30.000 lei și 50.000 lei, precizează că sumele alocate de guvernele anterioare 
erau cu mult mai mari la acel moment, acum vordindu-se despre o sumă înjumătățită. 
Menționează faptul că în anexa din bugetul Guvernului județul Vaslui nu apare. 

În ceea ce privește drumurile județene, declară că acestea sunt cele care fac 
legătura dintre unitățile administrativ-teritoriale și trebuie să fie primordial rezolvate. 
Este de părere că este bine ca suma să fie de 10.000 lei, ca suma alocată consiliului 
județean să rămână aproximativ constantă, pentru a putea determina o viabilitate 
corectă a drumurilor județene care fac legătura dintre o unitate administrativ-
teritorială și cealaltă. 

În legătură cu cel de-al doilea amendament, declară că nu a înțeles care ar fi 
oportunitatea și de ce oportunitatea ar fi liniară, de la un UAT la altul, în sumă de 
191.725 lei, pentru că există comunități care au proiecte de 20.000.000 euro și 



comunități care au proiecte de 2 mild. lei sau finalizate pe PNDL. Consideră că este 
nevoie de o politică bună și de un program național pentru a redresa această zonă. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului vicepreședinte Dan-Mihai Marian. 

Domnul Dan-Mihai Marian precizează: “Vreau să ne readucem aminte cu toții 
ce împărțim noi de fapt astăzi; aș putea spune că împărțim sărăcia pe care Guvernul a 
alocat-o județului Vaslui.”  

Totodată, declară că sumele care sunt la dispoziție sunt cu mult mai mici față 
de bugetele anilor anteriori, transmițând colegilor din PNL și USR: ”Vreau să știți că ați 
pierdut startul, implicarea dumneavoastră, a parlamentarilor dumneavoastră. Ar fi 
trebuit să își facă resimțită prezența la momentul dezbaterii și adoptării legii 
bugetului de stat pe anul 2021.”  

În completarea celor spuse de domnul vicepreședinte Trifan, informează că 
cei din conducerea Consiliului Județean Vaslui au făcut o consultare cu toți primarii din 
județ și, cu foarte mulți dintre aceștia, au fost și întâlniri personale la sediul consiliului 
județean, discutând despre proiectele pe care aceștia le au în vedere sau le au în 
derulare. Principiul convenit a fost acela de a asigura resursele financiare, astfel încât 
să se multiplice fondurile pentru investiții. 

Menționează că în județ sunt foarte multe proiecte în derulare, dar și aflate 
spre aprobare, mai ales cu fonduri europene, care au nevoie de cofinanțare. Consiliul 
Județean Vaslui trebuie să sprijine, în primul rând, aceste proiecte. Se va vedea pe 
parcursul acesui an că alocările bugetare vor ține cont, în primul rând, de aceste nevoi. 

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

Domnul Gheorghe Veziteu declară, referindu-se la precizările celor doi 
vicepreședinți: ”Voiam să spun că județul Vaslui primește una din cele mai mari sume, 
referitor la drumuri, dacă e să ne uităm în raport cu alte județe … sunt vreo zece care 
ar avea mai mult.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că domnii vicepreședinți se referă la anii anteriori. 

Domnul Gheorghe Veziteu afirmă: “Uitați, chiar în raportul dumneavoastră, 
pe care îl prezentați astăzi, ați spus - vă citez: <<În anul 2020, veniturile bugetului 
local al județului Vaslui au înregistrat o creștere ajungând la valoarea totală de 
403.855 mii lei, față de 337.973 mii lei în anul 2019>>. Deci vedeți că sub guvernul 
nostru, veniturile au crescut, și alocările...” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Ne prostiți acum pe toți?! Lăsați-o așa!” 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează: “Iar în anul acesta vor fi și mai mari, 
vor trece de 500 de mil. lei. Deci ca să nu ne mai plângem că județul a fost 
defavorizat...” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă: 
„Cu cât banii alocați sunt mai puțini, cu atât veniturile vor fi mai mari, e o logică 
caracteristică pentru dumneavoastră și eu nu vreau să contrazic logica aceasta, pentru 
că nu am nici un fel de mecanism, nici un fel de argument. Așa că vă ascult cu mare 
plăcere!”  

Dă cuvântul domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că este posibil ca și anul acesta să 

crească veniturile, poate se finalizează anumite lucrări pe Programul Național de 
Dezvoltare Locală, pe drumul strategic și atunci, într-adevăr, creșterea veniturilor va fi 
consistentă, altminteri nu se poate vorbi de o creștere guvernamentală. Creșterile 
guvernamentale au avut loc atunci când s-a rămas cu excedente, când s-a alocat dublu 



pentru drumurile județene și când s-au făcut politici publice corecte pentru zona în 
care se află județul Vaslui. 

Consideră că nu ar trebui să ne uităm într-o anexă pentru a vedea că ”suntem 
primii din nimic!”. Declară că județul ar avea nevoie de 2-3 ori mai mult pentru a 
putea spune că se face ceva concret.  

Declară că nu face o pledoarie a lucrurilor negative, dar la momentul de față 
lucrurile sunt negative, atrăgând atenția că în viitor va crește inflația și vor fi probleme 
pe acele proiecte de pe Programul Național de Dezvoltare Locală, prin creșterea 
prețurilor la materiale, deoarece unele proiecte se vor finaliza anul acesta pe PNDL 2. 
Sunt și alte proiecte în unitățile administrativ-teritoriale din județ, cum ar fi unele școli 
pe programul intermediar, care au avut creșteri substanțiale. Este nevoie de o analiză 
corectă și pertinentă pentru viitoarea alocare, nicidecum o liniaritate. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Eu am plecat de la faptul că chiar unii 
primari, să spunem de-ai dumneavoastră, s-au plâns că în decursul anilor, sunt unii 
abonați, care primesc sistematic sprijin de la consiliul județean; asta este! Eu am 
propus ca fiecare unitate administrativ-teritorială să primească ceva. Așa este 
corect!”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, solicită 
domnului consilier să nominalizeze un primar care s-a plâns, afirmând că dumnealui nu 
a auzit primari care să se plângă. Ba, dimpotrivă, i-a văzut optimiști și mulțumiți de 
realizările lor.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Marius- Marian Arcăleanu. 
Domnul Marius-Marian Arcăleanu, luând cuvântul, declară că își va exprima 

părerea vizavi de acest proiect de hotărâre, care va justifica și votul pe care îl va da 
asupra acesui punct. Observă că cei doi vicepreședinți ai consiliului județean au 
încercat să dea o notă pesimistă în ceea ce privește sumele care vor fi alocate de către 
Guvern bugetului UAT-ului Județul Vaslui.  

Le reamintește că, prin Legea bugetului de stat nr.15/2021, la art. 6 alin.(5) 
există o prevedere în care spune clar că valoarea însumată a acestor venituri să nu fie 
mai mică de 250 lei/locuitor/an, referindu-se la taxa pe valoarea adăugată și îndeamnă 
la corectitudine în ceea ce privește populația județului, care este crescută în mod 
artificial prin domiciliul unor cetățeni din Republica Moldova, cu peste 100.000 de 
locuitori.  

Declară că, din acest punct de vedere, județul Vaslui este avantajat și, mai 
mult decât atât, UAT municipiul Vaslui, reședință de județ. 

În ceea ce privește repartizarea sumelor, o consideră subiectivă și este de 
părere că lipsesc unele informații din materialele prezentate. Era bine dacă se puneau 
adresele venite din partea unităților administrativ-teritoriale, precum și o lungime a 
drumurilor județene și o lungime a drumurilor comunale, atunci când se face referire la 
sumele defalcate din TVA, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale.  

Este de părere că ar mai fi fost utile și anexele nr.1 și nr.2 din Decizia 
nr.2/18.03.2021 a șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui.  

Declară că repartizarea a fost una total subiectivă și nu va putea vota 
proiectul de hotărâre în forma propusă, sperând ca, pe viitor, dacă se ia în calcul 
fondul aflat la dispoziția consiliului județean din impozitul pe venit, acesta să fie 
repartizat după o mult mai minuțioasă analiză cu UAT-urile care au atâta nevoie de 
acești bani, fără să se ia în discuție că unul este PNL, PSD sau ALDE, ci să se discute 
strict de nevoile pe care le au aceste unități administrativ-teritoriale, strict de 
implicarea primarilor din UAT-urile respective, precizând: ”Dacă ne uităm pe cele 15 
comune cărora li se alocă prin acest proiect de hotărâre câteva sume, cred că ar trebui 



să le punem în vedere sau să le atragem atenția că sunt acolo ca să facă treabă și să 
gestioneze cu mult mai multă pricepere bugetele pe care le au la dispoziție în acele 
comune.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează, referindu-se la ceea ce a specificat anterior: “Haideți să ne uităm în 
bugetele anterioare și să vorbim de alocările la 1.000 de lei per capita, care aveau loc 
în guvernările anterioare. Anul trecut am ajuns la 800 lei, iar anul acesta la 770 de lei 
per capita. Haideți să ne uităm la 20 de mil. lei, bani din TVA defalcat pentru drumuri 
județene și comunale, care țin să vă aduc la cunoștință că e vorba de o oportunitate și 
nu de o matematică liniară. Am ajuns astăzi cu un buget de 11 mil. lei.  

Totuși, acea chestiune prin care ni se asigură 250 lei și ni se explică că 
suntem mai mulți decât am fi, când noi avem nevoie de politici publice și de a ajunge 
din urmă anumite unități administrativ-teritoriale, pentru a fi de folos societății în 
integralitatea sa, e o paradigmă pe care nu cred că locuitorii județului Vaslui trebuie 
să o ia în calcul. Ei au nevoie de dezvoltare, de cel puțin 60% în plus față de alte UAT-
uri, pentru a le ajunge din urmă și pentru a nu fi o povară pentru altele.” 

Totodată, declară că este vorba de o alocare făcută pe un principiu în care și 
locuitorul județului Vaslui trebuie să simtă bunăstarea taxei și impozitului pe care îl 
plătește, așa cum îl simte un locuitor din județul Cluj. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului vicepreședinte Dan-Mihai Marian. 

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
referindu-se la subiectivitatea invocată de domnul consilier județean Arcăleanu în 
repartizarea sumelor, precizează că această alocare este făcută pe criterii obiective. 
Recomandă domnului consilier județean să se uite pe situația privind diferențele dintre 
venituri și cheltuieli, precizând că aceste sume au fost alocate doar acelor localități 
care nu reușeau să-și închidă cheltuielile cu salariile și asistența socială și s-a mai făcut 
o ponderare până la un plus de 200.000 lei pentru acele localități. Subliniază, încă o 
dată, că repartizarea a fost total obiectivă, deoarece acele localități nu pot să-și 
închidă bugetele. 

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

Domnul Marius-Marian Arcăleanu transmite domnului vicepreședinte Trifan 
că ar trebui să se țină cont de aspectul relatat anterior cu privire la populația județului 
Vaslui, care este mult ”umflată” artificial și să își închipuie ce s-ar fi întâmplat dacă 
exista o realitate a acestei cifre.  

Referindu-se la cele precizate de domnul vicepreședinte Dan-Mihai Marian, 
declară că aceasta este stric opinia sa, iar dacă se dorește o dezbatere vizavi de 
subiectivitatea repartizării, ar aduce multe argumente, dar este de părere că nu se 
poate face acest lucru în această ședință, pentru că ar dura foarte mult. Ar trebui să se 
discute cu adresele unităților administrativ-teritoriale pe masă și cu fiecare primar în 
parte. 

Declară că rămâne la aceeași părere, aceea că repartizarea s-a făcut în mod 
subiectiv, argumentând cu exemplul repartizării sumelor defalcate din TVA pentru 
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale. Îl întreabă pe domnul 
vicepreședinte Marian câți km sunt de drumuri comunale și câți km  sunt de drumuri 
județene. Dacă se uită doar la acea cifră, făcând procentul, se alocă pentru drumurile 
comunale în jur de 7%, iar restul pentru drumurile județene, consideră că este total 
subiectivă făcută această repartizare. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
declară că nu vrea să intre în vreo dispută, considerând că domnul Arcăleanu este 
consilier județean al județului Vaslui și că orice leu în plus venit la bugetul județului 
poate să ducă la dezvoltarea acestuia și nu înțelege afirmația domnului consilier 
județean cu privire la populație, aceea că ”ar fi mai bine dacă am fi primit mai puțini 
bani.” 

În ce privește drumurile județene și drumurile comunale, afirmă că sunt 
aproximativ egale și subliniază că drumurile județene trec tot prin comunele județului 
Vaslui. Județul Vaslui nu este o zonă, iar comunele - altă zonă.  

Totodată,  declară că există obligația de a face legăturile dintre satele 
reședințe de comună cu celelalte reședințe de comună, respectiv cu reședința 
județului, municipiul Vaslui, și că se fac eforturi pentru ca drumurile să fie viabile și să 
fie cât mai bune pentru cetățenii județului. 

Recomandă celor din arcul guvernamental să facă presiunile necesare asupra 
guvernului pentru o alocare cât mai substanțială în județul Vaslui. 

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

Domnul Gheorghe Veziteu reamintește domnului vicepreședinte Dan-Mihai-
Marian că a propus în amendament să se preia acea sumă de 5.400.000 lei, însă s-au 
luat în calcul și celelalte comune, inclusiv consiliul județean pentru alte eventuale 
urgențe. 

În ceea ce privește declarația domnului vicepreședinte Trifan în legătură cu 
drumurile județene, consideră că a propus în amendament o suplimentare la comune și 
a invitat în același timp și LDP-ul să vină la lucrări în comune. În felul acesta vor avea 
de câștigat comunitățile din comune, iar LDP-ul va avea de lucru. Se pot găsi soluții 
pentru toate părțile, dacă se conlucrează: “Noi credem că e bine să mai luăm și 
modelul de la Oradea, de exemplu, să facem multe proiecte, că sigur vor veni bani mai 
mulți de acolo, din partea aceea.” 

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

Domnul Liviu Iacob declară că intervențiile celor doi vicepreședinți sunt 
interesante, gândind că poate s-a deschis perioada succesiunii la fotoliul de președinte, 
neștiind unul sau altul cum să-și facă loc să ocupe poziția domnului președinte. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că nu sunt alegeri în perioada următoare, afirmând: “Cred că nu-mi doriți răul!… ” 

Domnul Liviu Iacob declară că, văzând atâta patimă și atâta politică pe care o 
fac cei doi vicepreședinți, care, de obicei, în ședințele de lucru sunt cam tăcuți, s-a dus 
cu gândul că s-a deschis perioada succesiunii.  

Este de acord cu domnul consilier județean Gheorghe Veziteu, considerând că 
a făcut o propunere rezonabilă, în contextul în care și domnul președinte și-ar dori o 
colaborare cu partidele din opoziție în cadrul consiliului județean, declarând că va fi un 
sprijin reciproc. 

Este de aceeași părere, aceea că, de-a lungul timpului, respectiv în ultimii 5 
ani de când e dumnealui consilier județean, s-au favorizat comunele a căror primari 
sunt din PSD, iar comunelor conduse de primari PNL, cu greu le-au fost acordate sume. 

Adresează rugămintea de a avea în vedere o repartizare, cel puțin din fondul 
aflat la dispoziția consiliului județean, a unor sume și către primăriile PNL. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului vicepreședinte Dan-Mihai Marian. 



Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că problema care este în județul Vaslui este una structurală.  

Transmite domnului consilier județean Arcăleanu că, dacă ar fi ocupat un 
fotoliu de deputat, crede că ar fi făcut în plen amendamente care să susțină o alocare 
mai substanțială pentru județul Vaslui, exprimându-și încrederea că ar fi făcut ceea ce 
ar fi trebuit, numai că astăzi domnul Arcăleanu este într-o altă poziție. Insistă la cei 
care fac parte din arcul guvernamental să se folosească de toate pârghiile existente și 
să se gândească cum ar putea continua programe, cum a fost și este încă P.N.D.L., 
principala sursă de dezvoltare a comunităților locale, declarând: “Astăzi, guvernul 
dumneavoastră, nu arată nicio perspectivă pozitivă. Toate autoritățile locale, toți 
primarii, sunt disperați că în anii următori nu vor avea resurse să investească în 
modernizarea comunităților locale, în special a drumurilor comunale. Ar fi interesant 
ca, poate la următoarele ședințe de consiliu județean, să veniți cu soluții în sensul 
acesta sau să propuneți colegilor dumneavoastră parlamentari, Guvernului să prezinte 
o situație, măcar provizorie, de perspectivă, să știm la ce să ne așteptăm. Pentru că 
noi ce facem astăzi, împărțim sărăcia pe care dumneavoastră ne-ați oferit-o?! Asta 
facem de fapt!” 

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

Domnul Liviu Iacob afirmă: “Ar trebui să aveți în vedere propunerile noastre, 
să discutăm despre propuneri. Că ar putea să fie domnul Arcăleanu deputat, este o 
altă discuție; că guvernul actual a alocat mai puține fonduri pentru că dezmățul 
guvernului PSD ne-a adus aici, este o altă discuție. Nu cred că vreți să discutăm de un 
dezmăț. Haideți să discutăm practic, ce avem în mână și ce putem face pentru toate 
comunele, dar în mod corect și obiectiv, nu subiectiv, nu cum sunt făcute!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, face apel 
la colegii care au avut nenumărate intervenții să aibă înțelegere, pentru a putea lua 
cuvântul și alți consilieri care doresc să-și exprime punctul de vedere în legătură cu 
proiectele de hotărâre.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
Domnul Marius-Marian Arcăleanu este de părere că nu ar trebui să se intre în 

dispute politice, deoarece nu fac bine nimănui, cu atât mai mult cetățenilor. Dacă e 
vorba de alocări din partea guvernului, se poate observa din legea bugetului că 
județului Vaslui i se alocă o sumă de 127.080.000 lei. Susține că doar județului Iași îi 
revine o sumă mai mare și precizează că depinde foarte mult de domnul președinte și 
de echipa dumnealui ca județul Vaslui să primească totuși o altă direcție, însă această 
direcție susține că va putea fi primită doar dacă există o abordare obiectivă. 
Menționează că abordarea care a fost utilizată în repartizarea sumelor de astăzi nu a 
fost tocmai în regulă.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
subliniază că suma de 127 mil. lei include și D.G.A.S.P.C.  

Totodată, transmite domnului consilier Veziteu că Societatea “Lucrări 
Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui nu poate executa foarte multe lucrări cu unitățile 
administrativ-teritoriale, deoarece are în contract maxim 20% din cifra de afaceri, în 
afara contractului pe care îl are cu consiliul județean. 

De asemenea, menționează că au fost aduse în proiectul de hotărâre de către 
domnul președinte strict acele bugete care nu se închid, care sunt pe minus, urmând ca 
în viitor să existe discuții pertinente pe celelalte alocări.  



Declară că alocarea din ședința de astăzi este una care să ajute colegii din 
județ să poată închide bugetele, să fie date în transparență și să aibă un buget cu care 
să funcționeze ulterior. Nu este vorba de subiectivitate, ci de faptul că ceea ce a alocat 
finanțele prin ecuație, din venituri minus cheltuieli, a dat un deficit, drept pentru care 
a trebuit să fie acoperit, în primul rând, acel deficit. 

În ceea ce privește drumurile județene, susține că acestea au un rol 
primordial, deoarece fac legătura între unitățile administrativ-teritoriale ale județului 
Vaslui. 

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

Doamna Mihaela-Vica Bîicu precizează că P.N.D.L. nu este și nu a fost singura 
sursă de finanțare pentru unitățile administrativ-teritoriale. Există foarte multe 
comune care au proiecte finanțate prin Compania Națională de Investiții, precizând, 
totodată, că se pot depune în continuare proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii la 
această companie. 

De asemenea, în legătură cu bugetul, menționează că, pentru a nu mai exista 
contraziceri, propune ca unitățile administrativ-teritoriale să fie sprijinite pentru 
scrierea și depunerea de proiecte pe diferite surse de finanțare care s-ar putea ivi și 
atunci cofinanțarea poate ar putea fi echilibrată la un moment dat și nu ar mai exista 
aceste aparente dezechilibre.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului vicepreședinte Dan-Mihai Marian 

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
transmite doamnei consilier că are dreptate. Compania Națională de Investiții este o 
instituție care primește proiecte din partea unităților administrativ-teritoriale, dar 
există informații conform cărora sunt pe lista de așteptare în a primi finanțare peste 
25.000 de proiecte. Bugetul României ar trebui multiplicat de 100 de ori pentru a putea 
asigura solicitările prin Compania Națională de Investiții. 

De asemenea, printr-o comparație obiectivă între P.N.D.L. și Compania 
Națională de Investiții, se poate observa că P.N.D.L. a fost cel mai eficient program pe 
care l-a avut România vreodată. Invită a întreba primarii din județ și a se vedea că toți 
aceștia au depus și au primit finanțare pe acest program, nefiind niciunul exclus; pe 
când la Compania Națională de Investiții există acea listă în așteptarea finanțării și 
acesta lucru va dura, deoarece C.N.I. este subfinanțată, nu are buget.  

Din acest motiv a solicitat sprijin partenerilor de la guvernare să se găsească 
soluții, așa cum a fost soluția P.N.D.L., subliniind că doar anul acesta se mai lucrează și 
că se termină aceste investiții. De anul viitor județul Vaslui nu va mai avea nimic în 
lucru. 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu reamintește că prelungirea P.N.D.L. a fost 
aprobată de actualul guvern. Nu crede că nu există susținere în acest sens. P.N.D.L. a 
mers mult mai ușor, dar asta nu înseamnă, atâta timp cât pe site-ul Companiei 
Naționale de Investiții este specificat în continuare că se pot depune solicitări de 
finanțare, nu înțelege de ce nu ar depune primăriile. Nu se știe care va primi și care 
nu, dar trebuie sprijiniți. Costurile vor interveni după aprobarea cererii. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului vicepreședinte Dan-Mihai Marian 

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că unitățile administrativ-teritoriale cheltuie foarte mulți bani pe studii de 
fezabilitate pentru a depune proiecte la Compania Națională de Investiții, însă 
problema este că nu sunt bani, iar ”oamenii cheltuiesc pe studii de fezabilitate și 



rămân cu dosarul în brațe, atâta tot! Asigurați finanțarea pentru Compania Națională 
de Investiții sau dați drumul la un alt program național.” 

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

Domnul Gheorghe Veziteu susține, referitor la cele 20 de procente din 
portofoliul Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, că ceea ce s-a propus prin 
amendamentul de la drumuri, adică să se dea câte 30.000 lei, nu depășește 2.400.000 
lei, ceea ce, la un  buget propus de L.D.P. de circa 20 mil. lei venituri, s-ar încadra 
perfect și roagă să se aprobe această propunere, fiindcă toate unitățile administrativ-
teritoriale vor fi mai mulțumite față de propunerea domnului președinte. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă: 
”Domnule Veziteu, aveți o putere de previziune extraordinară! Știți, de exemplu, cum 
vor fi UAT-urile mai mulțumite, decât dacă s-ar adopta propunerea mea, dar timpul - 
dacă îmi permiteți - a demonstrat că unitățile administrativ-teritoriale au fost mai 
mulțumite cu propunerea mea, că eu mă aflu aici de o bună bucată de vreme și văd că 
dumneavoastră vă străduiți ca eu să mă aflu în continuare aici, chiar dacă vârsta m-ar 
îndemna spre o altă cale. V-aș ruga să nu mai faceți lucrul acesta și să-mi permiteți și 
mie, ca după o activitate îndelungată, poate la sfârșitul acestui mandat, să mă pot 
retrage.”  

Dă cuvântul domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

declară că tocmai aceasta era discuția, că s-a propus doar o parte din sumă. Explică, 
totodată, că atunci când anumite proiecte sunt câștigate și devin oportune, consiliul 
județean trebuie să aibă de unde aloca anumite sume pentru a veni în sprijinul 
unităților administrativ-teritoriale, dacă ele trec de Compania Națională de Investiții. 
Dacă se face toată alocarea astăzi, nu se cunoaște oportunitatea de mâine. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că au fost aduse în discuție cererile unităților administrativ-teritoriale  și, dacă acestea 
ar fi fost făcute publice, s-ar fi constatat că ele însumează mult mai mult decât 
bugetele alocate, deoarece unitățile administrativ-teritoriale doresc să progreseze, să 
continue procesul de modernizare. În speranța unor sume de echilibrare mai 
consistente, au cerut cât au crezut că au nevoie, însă trebuie avut în vedere faptul că 
există un buget de austeritate, și nu unul al prosperității. Din câte se pare, chiar 
distinsul prim-ministrul ar fi calificat bugetul ca fiind de austeritate. 

De asemenea, afirmă: “Dumneavoastră cred că ați fi dorit să aveți decizia 
finanțelor publice privind sumele alocate. E adevărat că poate ar fi fost necesar, dar 
ele nu ne sunt transmise nouă, ci unităților administrativ-teritoriale. Noi ne consultăm 
cu acestea pentru a putea acoperi o parte din deficitul major pe care îl au aceste 
unități administrativ-teritoriale. Eu spun că este luată în considerare o realitate 
concretă a județului Vaslui; spuneți că este o realitate diferită, cum adică e diferită? 
Este în județul Vaslui o populație care subzistă, locuiește ilegal aici? Pentru că dacă 
există această populație ar trebui scoasă la vedere și să vedem ce statut poate să 
obțină în mod legal”. 

Faptul că sunt cetățeni moldoveni care au domiciliul în județul Vaslui este un 
lucru perfect legal, ca urmare a unui drept pe care l-au obținut acești cetățeni. Aceștia 
pot să își stabilească reședința acolo unde doresc. Nu există niciun fel de altă cale prin 
care să li se indice un anumit loc în țară, în care ei să-și stabilească reședința, pentru 
că nici nu ar fi corect.  

Aduce la cunoștință, de asemenea, că toate județele limitrofe Republicii 
Moldova au cetățeni care și-au stabilit domiciliul în aceste zone. Nu pot fi obligați 



cetățenii respectivi să locuiască în permanență în județul Vaslui sau în județul Iași ori 
Botoșani, Suceava...  

Declară că s-a pus foarte multă pasiune în această dezbatere, că în momentul 
acesta nu există niciun program național, în afară de ceea ce doamna Bîicu a arătat - 
C.N.I.-ul, pe care se mai pot depune aplicații pentru obținerea unor surse care să 
finanțeze dezvoltarea județului Vaslui, a unităților administrativ-teritoriale.  

Domnul vicepreședinte Dan-Mihai Marian a precizat că sunt peste 25.000, dar 
este de părere că numărul acestor proiecte a depășit cu mult 25.000... Practic doar 
câteva proiecte din trecut care au fost aprobate pot fi finanțate, restul fiind doar 
cheltuieli ale UAT-urilor. 

Doamna consilier județean Bîicu nu știe ce ar fi însemnat să fie închis 
Guvernul PNDL I la 31 decembrie, pentru că atunci urma să suportăm cu toții 
consecințele anilor trecuți. Adică, după ce am realizat poate 90% dintr-o investiție, sau 
95%, sau 99%, dacă se închidea la 31 decembrie, urma să se dea acei bani înapoi și 
poate că ar fi constituit o sursă pentru un alt program. Dar de unde să ia unitățile 
administrativ-teritoriale acei bani?! Pentru că nu-i luaseră acasă, ci pur și simplu 
implementaseră proiectele pe raza unităților respective.  

Mai mult decât atât, aceste proiecte au fost implementate cu mare greutate, 
inclusiv consiliul județean fiind în această situație. Afirmă că domnul vicepreședinte 
Trifan poate da detalii suplimentare pentru că s-a ocupat de foarte multe dintre aceste 
proiecte. Nu din vina unităților administrativ-teritoriale au fost  întârziate, ci din cauza 
a ceea ce a spus de ani de zile, că există o capacitate relativ restrânsă de execuție a 
acestor lucrări. Adresează rugămintea de a vedea ce se întâmplă dincolo de aceste 
chestiuni demagogice, de câte ori se scoate la licitație sau se dorește achiziționarea 
pentru executarea unor lucrări.  

După cum s-a observat ce s-a întâmplat în Municipiul Bârlad cu apa, a trebuit 
să se aștepte câțiva ani buni până când s-a găsit un executant, și în toți anii aceștia cei 
care sunt implicați în acest proces s-au prefăcut că nu știu lucrul acesta. Sunt proceduri 
ale aplicației Programul Operațional Postfazat pe POIM, proceduri care impun un 
anumit parcurs, un anumit timp și “nu putem să facem ce vrem noi, ci pur și simplu 
trebuie să parcurgem aceste proceduri, iar cei care doresc să se prezinte la achizițiile 
noastre, să aibă și disponibilitatea, că nu vine nimeni să facă lucrări degeaba. Trebuie 
să își susțină activitatea propriilor societăți, adică să le țină în echilibru și, dacă e 
posibil, să obțină și un profit minimal, care n-ar duce prea departe societatea 
respectivă; la un moment ar fi în imposibilitate de a se dezvolta.  

Eu vreau să vă spun că noi nu ținem cont aici de anumite aspecte ale unor 
lucrări începute. S-au alocat, pentru problema toaletelor care sunt în exteriorul 
școlilor, niște sume în anii trecuți. De atunci guvernul nu a mai intervenit. E o 
problemă care a ținut prima pagina a tuturor ziarelor și televiziunilor ani la rândul și, 
dacă nu ar fi fost ajutorul nostru concret, acordat unor unități administrativ-
teritoriale, nu am fi avut nici cele pe care le avem acum, cu problema rezolvată. Și 
poate o să audă și primarii dezbaterea noastră și îi invit ca din ce au, din ce nu au, să 
încerce în continuare să rezolve această problemă, pentru că alocările ulterioare vor 
ține cont de această chestiune sau cel puțin propunerile noastre, de finalizare a 
acestor investiții care să schimbe puțin, odată pentru totdeauna, imaginea județului 
nostru. Poate că ar fi fost bine ca distinsul guvern să fi ținut cont de această 
chestiune, că nu e problema numai a județului Vaslui, este problema țării acesteia.  

După aceea, discutăm aici despre P.N.D.L.; sunt unități administrativ-
teritoriale care, în mod cert, nu vor avea contribuția respectivă, pentru că rezultă din 
disponibilul pe care îl am în tabelul din față... Și, ca să fiu mai elocvent, am să vă 
spun ce ne propune domnul Veziteu, două, trei exemple să le analizați. Domnul 



Veziteu ne propune să împărțim o mare parte din banii aceștia în mod egal între 
Comuna Albești, care are disponibil, adică după ce s-au acoperit salariile și asistența 
socială, mai are disponibil 1.270.000 lei și ar urma să-i repartizăm aceeași sumă ca 
aceea repartizată Comunei Ciocani, care are un deficit de 418.000 lei. Dacă îi acoperim 
acești 418.000 lei, nu ar mai avea niciun ban să își plătească lumina, apa și alte 
utilități.  

De asemenea, ne spune domnul Veziteu că, în ceea ce privește sumele 
respective, ar trebui să alocăm o sumă egală Comunei Banca, care are un disponibil, 
adică are în plus după închiderea bugetului 2.856.000 lei, cu Comuna Coroiești, care 
are un deficit de 531.000 lei, pe care, dacă îi acoperim, tot nu ar mai avea niciun leu, 
dacă nu-i alocăm ceva să poată să-și plătească curentul măcar.” 

Totodată, dă exemplu Comuna Drânceni care are 3.311.000 lei disponibil 
pentru investiții și, în același timp, Comuna Găgești care are un minus de 1.645.000 lei. 
Precizează că, dacă s-ar acoperi acești bani, tot ar rămâne fără plata curentului, 
declarând: “Admit și sunt de acord cu această calificare a propunerii noastre, deși nu e 
numai propunerea mea, a fost discutată și de către comisie, a fost discutată cred și de 
către grupurile politice ale consiliului județean, a fost discutată și de către mine cu 
domnii vicepreședinți ai Consiliului Județean Vaslui, cu domnul Dan Marian și cu 
domnul Trifan, și cu întregul aparat. Admit că această propunere are o doză de 
subiectivitate și vă promit eu că, atâta timp cât voi fi aici, voi fi subiectiv, numai după 
ce voi fi mort atunci am să devin perfect obiectiv.” Consiliul județean va avea acea 
subiectivitate, atâta timp cât va trebui să se înțeleagă nevoile unităților administrativ-
teritoriale pentru care nimeni nu face niciun efort ca să corecteze formula. 

Precizează că, dacă această formulă va fi corectată și dacă necesarul de 
fonduri va fi apropiat, atunci se va trece la împărțirea egală a sumelor de echilibrare, 
adăugând: ”Nu merg mai departe aici pentru a argumenta de ce e nevoie de bani la 
drumurile județene, știți ce eforturi avem, știți ce contribuții sunt necesare, știți câți 
bani, presupun că știți câți bani ne-ar trebui numai pentru repararea drumurilor 
județene vechi, pentru că avem drumuri între 20-50 km care trebuie reparate, pentru 
că durata lor de funcționare a depășit cu mult orice limită, adică este vorba de 30-40 
de ani.” 

În același timp, trebuie acoperite cu covoare asfaltice alte suprafețe, pentru 
că aceste covoare asfaltice nu servesc plimbatului, ci unor legături mai bune între 
unitățile administrativ-teritoriale, între rețeaua TNT a drumurilor europene și 
drumurile județene pe care nu merg numai autoturismele, ci se transportă mărfuri și 
produse agricole și alt gen de produse care, din fericire, se mai produc.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Vasile Voicu. 
Domnul Vasile Voicu își exprimă părerea vizavi de propunerea celor doi colegi 

în legătură cu schimbarea programului ședințelor și susține că ședințele de consiliu 
județean ar trebui să se desfășoare dimineața, având în vedere modalitatea de 
dezbatere și numărul intervențiilor unora dintre colegi. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
trebuie analizate cu foarte mare atenție nevoile unităților administrativ-teritoriale, 
dând exemplul orașului Negrești care are un disponibil pentru investiții și tot ce 
înseamnă funcționare de 1.478.000 lei, ceea ce ar fi insuficient să se descurce. Solicită 
să se aprobe această propunere, deoarece vor fi nenumărate momente în care se va 
acorda sprijin unităților administrativ-teritoriale. 

Nemaifiind discuții, propune să se supună la vot amendamentul nr.1 al 
domnului Veziteu, pe care îl roagă să îi dea citire din nou.  

Domnul Gheorghe Veziteu dă citire amendamentului nr. 1 la proiectul de 
hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a 



unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2021 și 
estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2022-2024:  

“Propunem repartizarea integrală a fondului de 27.134 mii lei aflat la 
dispoziția consiliului județean din impozitul pe venit (6 %) pe anul 2021, astfel: 

- 5.400 mii lei – pentru rezolvarea urgențelor a 15 UAT-uri, conform 
propunerii conducerii consiliului județean; 

- 21.734 mii lei - se repartizează astfel: 
                        - 5.435 mii lei (25%), fond la dispozitia consiliului județean; 

                             - 16.299 mii lei (75% ), către  85 UAT –uri (mai putin municipiul 
Vaslui), în mod egal câte 191.752 lei, pentru susţinerea programelor de dezvoltare 
locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare 
locală și pentru cheltuielile de funcționare.” 

Nemaifiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, supune votului amendamentul nr. 1  propus de grupul consilierilor 
județeni ai Partidului Național Liberal. 

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

că s-au înregistrat 15 voturi “pentru” (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, 
Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Buzatu Dumitru, Chirica Lucian-Corneliu, Filip 
Liviu, Crețescu Valentin, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Popa Vasile, Pricop 
Ghiorghe, Rotariu Bogdan, Teslariu Iuliana, Veziteu Ghiorghe), 16 voturi “împotrivă” 
(Popa Bogdan-Vasile, Braniște Sorin, Căciulă Mădălin-Claudiu, Cain Dan-Liviu, Marian 
Dan-Mihai, Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, Iordache Viorel, Lupu Costel, Prisacaru Dan-
Eduard, Puf Vasile, Steimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț, 
Voicu Vasile, Zara Costel) și 2 “abțineri” (Huzum Gicu, Miron-Feraru Roxana-
Mădălina), amendamentul nr.1 fiind respins cu majoritate de voturi.  

Nu a votat doamna consilier județean Bîicu Mihaela-Vica. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 

votului amendamentul nr. 2 propus de grupul consilierilor județeni ai Partidului 
Național Liberal. 

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

că s-au înregistrat 15 voturi “pentru” (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, 
Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Buzatu Dumitru, Chirica Lucian-Corneliu, Filip 
Liviu, Crețescu Valentin, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Popa Vasile, Pricop 
Ghiorghe, Rotariu Bogdan, Teslariu Iuliana, Veziteu Ghiorghe), 17 voturi “împotrivă” 
(Popa Bogdan-Vasile, Braniște Sorin, Căciulă Mădălin-Claudiu, Cain Dan-Liviu, Marian 
Dan-Mihai, Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, Iordache Viorel, Lupu Costel, Miron-Feraru 
Roxana-Mădălina, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Steimberg Eugenia, Tiron Cristina-
Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț, Voicu Vasile, Zara Costel) și 1 “abținere” (Huzum 
Gicu), amendamentul nr.2 fiind respins cu majoritate de voturi.  

Nu a votat doamna consilier județean Bîicu Mihaela-Vica. 
Nemaifiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 

Județean Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 20 voturi “pentru”, 5 voturi “împotrivă" 

(Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Chirica Lucian-Corneliu, Pălăduță Louis-
Iulian, Veziteu Gheorghe) și 7 “abțineri” (Afteni Mitică, Bularda Carmen, Crețescu 
Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Popa Vasile, Teslariu Iuliana) a fost adoptată 
hotărârea privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului 
Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 



2021 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2022-
2024. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Bîicu Mihaela-Vica și Rotariu Bogdan. 
*    

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

prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 23/2021 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor 
școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021 și dă cuvântul 
următorilor consilieri județeni: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
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 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 23/2021 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare 
aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021. 

Nu a votat domnul consilier județean Rotariu Bogdan. 
 

*    
*    * 

VIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 196/2019 privind aprobarea numărului de autoturisme utilizate 
pentru activități specifice desfășurate de întreprinderile publice înființate de UAT 
Județul Vaslui sau la care aceasta deține acțiuni/participații majoritare și dă 
cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

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

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

cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu solicită informații privind numărul de salariați la 

punctul de lucru al L.D.P. Bârlad și câți salariați sunt în conducerea acelui punct de 
lucru.  

Totodată, precizează: “Am observat în scrisoarea LDP către dumneavoastră, 
prin care se face fundamentarea acestei solicitări, și vă citez: <<Prin Contractul de 



concesiune nr.935 din 23.03.2020, al cărui obiect îl constituie concesionarea terenului 
în suprafață de 102.298 m2, categoria folosință livadă, pentru desfășurarea activității 
de la punctul de lucru, livadă, situat în satul Emil Racoviță, comuna Dănești, județul 
Vaslui, este necesară prezența zilnică a unui autoturism în perioada februarie-
noiembrie.>> Credem că nu ar fi atât de potrivită această afirmație, dacă ne gândim la 
punctul sau subunitatea din Bârlad. Cred că lucrările la livadă nu ar trebui să le facă 
Bârladul, motiv pentru care să primească un autoturism, dar aștept precizările pe care 
le-am solicitat cu privire la numărul de salariați de acolo.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului director executiv al Direcției Economice, domnului Mircea Țuțuianu. 

Domnul Mircea Țuțuianu precizează că în cadrul secției Bârlad sunt angajate 
24 de persoane, din care o singură persoană are funcție de conducere. În ceea ce 
privește autoturismul, arată că acesta este folosit în cadrul societății, în scopul 
realizării activității specifice acolo unde este nevoie, fie la Bârlad, fie la Vaslui, în 
funcție de perioada anului. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că a făcut discuție pe acest subiect, 
deoarece s-a menționat în proiectul de hotărâre că se face pentru dotarea Bârladului și 
că argumentul cu livada nu s-ar lega. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că pentru desfășurarea lucrărilor la livada respectivă, acei oameni cu care se lucrează 
trebuie să se deplaseze cu ceva. 

Domnul Mitică Afteni afirmă că s-a solicitat la comisie prezența domnului 
director al LDP, pentru a explica necesitatea autoturismului. Înțelege că mașina nu este 
pentru a se deplasa de la Bârlad la Dănești, ci doar pentru a avea o mașină disponibilă. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că este nevoie de acest autoturism pentru deplasare. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că este mai corect să meargă oameni din 
Vaslui la Dănești, nu din Bârlad la Dănești, subliniind că, de fapt, aceasta este 
problema. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  
informează că deplasarea oamenilor se face din locurile unde aceștia se găsesc, pentru 
că nu se poate apela la muncă forțată, oferind, ca exemplu, existența unui pomicultor 
din Bârlad, acesta neputând fi mutat cu forța în Vaslui pentru a se putea realiza 
deplasarea cu mașina din Vaslui. Justifică necesitatea unei mașini pentru deplasarea 
oamenilor, pentru că nu se poate încărca schema de personal cu noi angajați, dorind a 
se respecta un anumit calcul al rentabilității. 

Domnul Gheorghe Veziteu solicită informații concrete: câți dintre cei 24 de 
angajați sunt pomicultori din Bârlad. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
nu cunoaște cu exactitate numărul și, totodată, dă cuvântul domnul vicepreședinte 
Dan-Mihai Marian. 

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
declară: “Am citit și eu între timp, încă o dată, adresa din partea LDP-ului. Este doar o 
informare cu privire la faptul că e nevoie să se deplaseze o mașină la punctul de lucru 
din Comuna Dănești, dar în hotărârea noastră de consiliu județean, se specifică clar că 
acel autoturism este pentru punctul de lucru din Bârlad, unde acolo respectivii 
angajați se deplasează cu mașinile personale, domnule Veziteu, scrie și în expunerea 
de motive. 

Deci e necesară o mașină pentru punctul Bârlad, nu induceți în eroare 
consiliul județean!” 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
mulțumește domnului vicepreședinte pentru intervenție, considerând că domnul 
Veziteu nu a terminat de citit punctul de vedere. 

Domnul Gheorghe Veziteu informează: ”Eu l-am terminat! Eu plec de la 
bază, necesitatea pleacă de jos, de la LDP, de la omul care semnat o necesitate. Dacă 
a pus acolo verzi și uscate, e treaba lui, a pus-o și pe aceasta cu livada și nu e de 
acceptat!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că 
referirea la  livadă a justificat necesitatea pentru celelalte chestiuni.  

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu adoptat cu majoritate de voturi: 25 voturi “pentru” și 8 “abțineri” 

(Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Filip Liviu, Iacob Liviu, 
Popa Vasile, Rotariu Bogdan și Veziteu Gheorghe) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 196/2019 privind 
aprobarea numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice desfășurate 
de întreprinderile publice înființate de UAT Județul Vaslui sau la care aceasta 
deține acțiuni/participații majoritare. 

Nu a votat domnul consilier județean Crețescu Valentin. 
 

*    
*    * 

IX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare conferit 
Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești asupra unor imobile aparținând 
domeniului public al Județului Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

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

favorabil proiectul de hotărâre.  
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 retragerea dreptului de administrare conferit 
Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești asupra unor imobile aparținând 
domeniului public al Județului Vaslui. 

Nu a votat domnul consilier județean Crețescu Valentin. 
 

*    
*    * 

X. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al 
Județului Vaslui în domeniul public al Comunei Codăești și dă cuvântul următorilor 
consilieri județeni: 

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



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

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

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

cuvântul domnului vicepreședinte Dan-Mihai Marian. 
Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

specifică faptul că uat Comuna Codăești este condusă de un primar PNL, căruia i s-a 
rezolvat o problemă, odată cu aprobarea acestui proiect de hotărâre. 

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

Domnul Marius-Marian Arcăleanu declară că problema de la Codăești persistă 
de ani de zile sub un primar PSD, dar e de părere că nu are importanță acest lucru, ci 
faptul că această problemă s-a rezolvat, fiind vorba de sediul primăriei, a cărei clădire 
și teren se afla în proprietatea consiliului județean, ceea ce nu era normal. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, oferă 
informații suplimentare în legătură cu situația terenului, afirmând că e vorba de o 
proprietate a consiliului județean și de niște imobile care au fost realizate printr-un 
proiect de către consiliul județean și o asociație. Abia acum există disponibilitatea de a 
da această clădire unității administrativ-teritoriale, deoarece s-a încheiat perioada de 
monitorizare a proiectului. Aceasta este realitatea și, odată ce a sosit această 
solicitare, consiliul județean nu a avut nicio ezitare în a face acest demers, indiferent 
de culoarea politică a primarului, susținând că se putea și menține această proprietate, 
pentru că nu există obligația de a transmite bunurile consiliului județean către unitățile 
administrativ-teritoriale. Există disponibilitate și se înțelege nevoia... 

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
declară că a dorit să scoată în evidență că instituția consiliului județean nu face 
politică și nu ține cont de apartenența politică a vreunui primar. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu afirmă:  ”Ar fi fost culmea ca să țineți 
lucrurile încurcate. Că asta ar mai lipsi, să țineți și lucrurile încurcate! Ca să fac o 
glumă, dacă-mi permiteți, a venit un primar destoinic de la PNL și, de aceea probabil, 
se mișcă lucrurile și acolo. Sper să nu-l deranjeze pe domnul președinte!” 

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

Domnul Gheorghe Veziteu declară: ”Eu vreau să vă semnalez o altă 
problemă, aceasta cu punctul în dezbatere e logică, o avem, drumul este de mult 
parcurs și e unul din pașii pe care i-am gândit în anii trecuți. Vreau să vă semnalez ...” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează: “Nu era strict necesar, v-am spus exact, puteam foarte bine să menținem 
în proprietatea noastră. Nu suntem obligați de nimic, nici măcar de <pașii aceia>  să 
cedăm bunurile noastre. Noi, astăzi, ne exprimăm voința de a le ceda și asta ne arată 
că există o majoritate. Am să-l corectez puțin pe domnul Dan Marian … Facem politică, 
dar facem o politică justă, că nu există nimic care să nu fie politic în deciziile 
noastre.” 

Domnul Gheorghe Veziteu semnalează o problemă tehnică la domnul 
Crețescu Valentin, și anume că la ultimele două puncte nu a putut vota și roagă să fie 
ajutat să intre în normalitate. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
domnul Crețescu va fi contactat. Dacă dorește să-și exprime punctul dumnealui de 
vedere, întrucât cele două puncte s-au votat, este invitat să o facă și să comunice votul 
acordat, care va fi consemnat. 

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 

privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Județului Vaslui în 
domeniul public al Comunei Codăești. 

Nu a votat domnul consilier județean Crețescu Valentin. 
 

*    
*    * 

XI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din 
incinta imobilului “Palat Administrativ” către Direcția Județeană de Statistică Vaslui 
și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

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

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

Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Bularda 

Carmen, Iacob Liviu) a fost adoptată hotărârea privind darea în folosință gratuită a 
unui spațiu din incinta imobilului “Palat Administrativ” către Direcția Județeană de 
Statistică Vaslui. 

Nu a votat domnul consilier județean Crețescu Valentin. 
 

*    
*    * 

XII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul 
public al Municipiului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui și dă cuvântul 
următorilor consilieri județeni: 

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

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

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

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

Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  



Cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 3 “abțineri” (Crețescu 
Valentin, Iacob Liviu, Rotariu Bogdan) a fost adoptată hotărârea privind solicitarea 
trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Vaslui în domeniul public al 
Județului Vaslui. 

 
*    

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

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

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

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

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

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

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

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

Nu a votat domnul consilier județean Crețescu Valentin. 
 
                                                                  * 
                                                               *    * 

 
- PAUZĂ – 

 
                                                                  * 
                                                               *    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
reamintește că, pentru următoarele două proiecte de hotărâri, avizele comisiilor de 
specialitate au fost prezentate în ședințele anterioare.  

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că este un proiect de hotărâre pe care l-a adus din nou în discuția consilierilor 
județeni. Reamintește că avizele au fost obținute atunci când proiectul a fost prezentat 
prima dată și îi roagă pe consilierii județeni care doresc, la acest moment, să  
intervină,  să anunțe în prealabil. 

Precizează că este vorba de proiectul de hotărâre privind valorificarea prin  
licitație publică  în plic închis a 233 mc masa lemnoasă pe picior, existentă pe 
aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public al UAT județul Vaslui.   
Este vorba de acea masă lemnoasă existentă care se află în cea mai mare parte pe 
drumurile care fac obiectul investițiilor. 



Menționează că, dincolo de solicitările anterioare, recent, cel puțin 3 UAT-uri 
au solicitat de urgență consiliului județean să intervină, pentru că plopii de pe 
marginea drumului care fac parte din această masă lemnoasă prezintă un pericol pentru 
circulația pe drumurile publice. Dă ca exemplu accidentul produs în comuna Laza în 
care un plop s-a prăbușit peste o mașină, avariind grav autoturismul persoanei 
respective, aceasta adresându-se consiliului județean pentru despăgubiri.  

Dă cuvântul domnului vicepreședinte Marian-Dan Mihai. 
Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

informează că, de la ultima ședință a consiliului județean și până în prezent, la sediul 
Consiliului Județean Vaslui s-au prezentat domnii primari și au atras atenția asupra 
faptului că acești plopi de pe marginea drumului devin chiar o problemă pentru șoferii 
și pasagerii din mașinile care circulă pe respectivele porțiuni.  

Precizează că nu se ferește să spună în plen că, inclusiv primarii din partea 
Partidului Național Liberal, i-au atras atenția asupra acestui fapt, că trebuie rezolvată 
problema. E de părere că, dacă se mai întârzie mult, vor apărea și alte solicitări 
deoarece sunt și alte porțiuni de drumuri județene care vor trebui rezolvate din acest 
punct de vedere, al tăierii plopilor de pe marginea drumului. Informează că au fost cel 
puțin doi primari din partea Partidului Național Liberal care au ridicat această 
problemă, rugându-i pe consilierii județeni să o rezolve. Este convins că și consilierii 
județeni care fac parte din grupul Partidului Național Liberal au primit solicitările din 
partea primarilor respectivi. 

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

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot, precizând că 
s-ar putea să intervină și alte solicitări, pentru că plopii de pe aliniamentele drumurilor 
județene sunt plantați din anul 1980, aceștia au o durată de viață relativ scurtă și, după 
ce se maturizează, devin un pericol pentru circulația de pe aceste drumuri. 

Cu majoritate de voturi: 23 voturi “pentru” și 11 “abțineri” (Arcăleanu 
Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu 
Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Popa Vasile, Rotariu Bogdan și 
Veziteu Gheorghe) a fost adoptată hotărârea privind modificarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că sunt întrunite cele 2/3 pentru ca acest proiect de hotărâre să fie adoptat, întrucât 
sunt 34 de consilieri în funcție și președintele, proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

*    
*    * 

XV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către 
UAT Județul Vaslui. 

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

cuvântul domnului consilier județean Arcăleanu Marius-Marian. 
Domnul Arcăleanu Marius-Marian adresează rugămintea de a fi consultat 

secretarul general al județului în legătură cu votul la proiectul de hotărâre anterior, ca 
să spună exact ce s-a întâmplat, dacă s-a întrunit sau nu majoritatea necesară.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, subliniază 
că, potrivit dispozițiilor legale, s-a întrunit majoritatea necesară.  

Dă cuvântul doamnei secretar general al județului, doamna Diana-Elena 
Ursulescu. 



Doamna Diana-Elena Ursulescu, luând cuvântul, precizează că, potrivit art. 
139 din Codul administrativ, hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de 
proprietate, în cazul bunurilor imobile, se adoptă de consiliul județean cu majoritatea 
calificată, definită la art.5 lit. dd), de 2/3 din numărul consilierilor locali în funcție. 
Subliniază că, la acest moment, numărul consilierilor locali în funcție este 33, 
supleantul nefiind încă validat de către Tribunal. Informează că astăzi s-a trimis dosarul 
pentru validarea supleantului, întrucât a fost necesară și înaintarea hotărârii privind 
constatarea încetării mandatului domnului consilier județean Onofrei.  

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

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Precizează că s-au înregistrat: 19 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” 

(Huzum Gicu) și 14 “abțineri” (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu 
Mihai, Bîicu Mihaela-Vica, Bularda Carmen, Chirica Lucian Corneliu, Crețescu Valentin, 
Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Popa Vasile, Rotariu Bogdan, Teslariu 
Iuliana și Veziteu Gheorghe). 

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

 
*    

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, 
în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
EURONEST, pentru anii 2020 și 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.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

reamintește că la proiectul anterior a fost vorba de soluționarea problemei drumului 
județean DJ 284 care traversează municipiul Huși, unde este nevoie de consolidarea 
drumului. Subliniază că nici de data aceasta nu a reușit să convingă, cu majoritate 
calificată, să fie adoptat acest proiect. Precizează că se așteaptă să se producă 
celelate evenimente legate de acest proiect… Consideră că ar fi bine să se vadă dacă se 
găsesc resursele necesare ca, pentru porțiunea respective, să se pună pancarde care să 
enunțe pe scurt problema și rezultatul votului în Consiliul Județean Vaslui. 

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 3 “abțineri” (Bularda 

Carmen, Crețescu Valentin, Iacob Liviu) a fost adoptată hotărârea privind aprobarea 
valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anii 2020 și 2021. 

Nu a votat domnul consilier județean Arcăleanu Marius-Marian. 
 

*    
*    * 



XVII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare drum județean 
DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara 
Tălășmani)" 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 majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Crețescu 

Valentin, Iacob Liviu) a fost adoptată hotărârea privind aprobarea Notei conceptuale 
şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare 
drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați 
(Gara Tălășmani)". 
 

* 
                                             *    * 
XVIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul 
realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 
2018-2022 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. Dorin Emil, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public 
şi privat de interes judeţean,   

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

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

Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă” (Iacob 

Liviu) a fost adoptată hotărârea privind pentru aprobarea Raportului anual privind 
stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul 
Vaslui, 2018-2022. 

Nu a votat domnul consilier județean Ardeleanu Mihai. 
 

* 
                                             *    * 
XIX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 21 din anexa nr. 2 la 



Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 148/2020 privind modificarea 
organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean 
“Ștefan cel Mare” 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 majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 3 “abțineri” (Afteni Mitică, 

Crețescu Valentin, Popa Vasile) a fost adoptată hotărârea pentru modificarea poziției 
nr. 21 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 148/2020 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului 
Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările și completările ulterioare. 

Nu a votat domnul consilier județean Iacob liviu. 
 

* 
                                             *    * 
XX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea poziției nr. 39 din statul de 
funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti 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: 33 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu) a 

fost adoptată hotărârea privind modificarea poziției nr. 39 din statul de funcţii al 
personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti. 
 

* 
                                             *    * 
XXI. 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. 30/2015 privind aprobarea structurii 
organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene 
“Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, 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.  
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” (Crețescu 

Valentin, Iacob Liviu) a fost adoptată hotărârea pentru modificarea unor poziții din 
anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 30/2015 privind aprobarea 
structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii 
Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, cu modificările ulterioare. 

Nu a votat doamna consilier județean Steimberg Eugenia. 
 

* 
                                             *    * 
XXII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea a patru poziții din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea 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 majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Crețescu 

Valentin, Iacob Liviu)a fost adoptată hotărârea privind pentru modificarea a patru 
poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare. 

Nu a votat doamna consilier județean Steimberg Eugenia. 
 
 

* 
                                             *    * 
XXVI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui în 
cadrul proiectului “Dezvoltarea locala prin crearea si operationalizarea Consiliului 
Digital al judetului Vaslui”,  precum și a încheierii unui acord de parteneriat și dă 
cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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



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

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

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

Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 29 voturi “pentru” și 4 “abțineri” (Chirica Lucian-

Corneliu, Crețescu Valentin, Iacob Liviu, Veziteu Gheorghe)a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului “Dezvoltarea 
locala prin crearea si operationalizarea Consiliului Digital al judetului Vaslui”,  
precum și a încheierii unui acord de parteneriat. 

Nu a votat domnul consilier județean Arcăleanu Marius-Marian. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 

că, fiind vorba de un parteneriat, acest proiect ar trebui prezentat tuturor consilierilor 
într-o ședință viitoare, deoarece este bine ca orice proiect depus să fie cunoscut de 
consilierii județeni.  

Domnul Dan-Mihai Marian vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
informează că este vorba despre un parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a 
Județului Vaslui, iar prin acest parteneriat intră și județul Vaslui în zona de 
implementare a digitalizării. Totodată, ține să facă cunoscute câteva activități care se 
vor realiza în cadrul ″Dezvoltarea locală prin crearea și operaționalizarea Consiliului 
Digital al județului Vaslui″, precum și a încheierii unui acord de parteneriat. 
Menționează că este vorba despre înființarea Consiliului pentru inovare și digitalizare a 
județului Vaslui, despre organizarea Open Innovation Camp Vaslui și despre dezvoltarea 
platformei digitale de cooperare, intitulată Consiliul de Inovare și Digitalizare al 
județului Vaslui. Precizează că în cadrul proiectului vor fi organizate și activități de 
formare profesională și, bineînțeles, vor fi activități legate de informare și de 
comunicare publică cu privire la implementarea acestui proiect.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, subliniază 
că de aceea a insistat în legătură cu prezentarea principalelor caracteristici ale acestui 
proiect de hotărâre, cunoscând faptul că digitalizarea reprezintă un obiectiv, în 
momentul acesta, al Guvernului, și că dorește ca și județul Vaslui să țină pasul pentru a 
da satisfacție cât mai multă tendințelor de modernizare ale județului Vaslui, ale 
unităților administrative-teritoriale din județ. 

* 
                                             *    * 
XXIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a 
hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2020. 

Întreabă dacă sunt sunt intervenţii, întrebări, clarificări, observaţii.  
Domnul Gheorghe Veziteu observă că, la pag.11-12 din Raport se subliniază 

că s-a asigurat publicarea pe site-ul Consiliului Județean Vaslui a proiectelor de 
hotărâre înaintate spre aprobare. Precizează că, în mai multe rânduri, a constatat că 
nu s-au respectat termenele de publicare a materialelor pentru ședință, adică nu s-au 
respectat cele 5 zile, 3 zile, pentru ședințele ordinare, pentru ședințele extraordinare. 
Mulțumește, spunând că atât a avut de spus.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
mulțumește pentru intervenție, cu mențiunea că a luat notă. 



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

* 
                                             *    * 
XXIV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă Raportul de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pe anul 2020. 
Întreabă dacă sunt sunt intervenţii, întrebări, clarificări, observaţii. Nu sunt. 

* 
                                             *    * 
XXV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă Raportul de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru 
perioada 01.01.2020-31.12.2020. 

Întreabă dacă sunt sunt intervenţii, întrebări, clarificări, observaţii. Nu sunt. 
Informează că, împreună cu domnia sa, se află conducerea Centrului Medico-

Social Codăești și directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui. Adresează rugămintea, dacă la acest punct sunt consilieri 
județeni interesați, în general, de activitatea celor două instituții, să adreseze 
întrebări, comentarii sau sugestii pentru mai buna desfășurare a activității celor două 
instituții. 

Se bucură să constate că activitatea acestor instituții le este atât de bine 
cunoscută și nu suscită nicio critică și, ca urmare a acestui fapt, o să-și permită să facă 
propunerea ca, într-o ședință ulterioară, să fie făcută o prezentare mai detaliată a 
acestor rapoarte de activitate, bineînțeles în finalul dezbaterii din ședința ordinară 
respectivă.  

Menționează că nu a uitat de promisiunea de la începutul acestei ședințe de a 
acorda un punct “Diverse” pe ordinea de zi pentru problemele pe care membrii 
consiliului județean vor să le aducă în dezbaterea plenului. Le adresează invitația de a 
lua cuvântul.  

Domnul Gheorghe Veziteu, referindu-se la noul site al Consiliului Județean 
Vaslui, pe care a avut ocazia să-l și verifice, solicită un material abordat și în ședința 
anterioară, referitor la indicatorii economici ai execuției bugetare. A primit răspuns și-i 
mulțumește pe această cale domnului director economic. 

Precizează că vrea să facă o sugestie pentru îmbunătățirea site-ului. În acest 
sens, dorește o rubrică numită ″buget″ și poate chiar o rubrică numită ″bilanț contabil″. 
Consideră că sunt niște elemente foarte importante ale activității consiliului județean. 
Observă că în ce este acum pe site, nu se mai face nicio referire la bugetul județului.  

Informează asupra unui aspect semnalat de un locuitor al județului Vaslui, 
mai precis de un locuitor din comuna Oltenești, cu privire la un drum în lungime de 1,5 
km care trece prin comuna Oltenești, prin pădure. Acest locuitor adresează rugămintea 
conducerii consiliului județean să intervină, cu puterea pe care o are, pentru a fi 
deblocată situația, să avanseze lucrările la drumul respectiv, mai ales că locuitorii 
comunei au cunoștință de faptul că ar exista o dispută între Consiliul Județean Vaslui și 
organele silvice. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, referindu-
se la primul aspect semnalat de domnul Veziteu, speră că site-ul Consiliului Județean 
Vaslui va da satisfacții la mai multă lume care-l va vizita. Precizează că a cerut, atât 
consiliului județean, cât și tuturor instituțiilor subordonate, să revizuiască prezența 
publică, prin intermediul acestor instrumente, astfel încât activitatea acestor instituții 
să fie total transparentă. Obiectivul constă în furnizarea informațiilor date conform 
legii privind liberul acces la informațiile de interes public, într-un timp cât mai scurt, 
celor interesați. 



Subliniază că se urmărește ca solicitanții să fie îndrumați în sensul că prin 
aceste instrumente se pot obține toate datele necesare. Acest lucru este valabil și în 
cazul instituțiilor subordonate și societăților comerciale care au capital majoritar al 
consiliului județean. Precizează că tot ceea ce legea permite trebuie să fie 
transparent. Nu sunt informații clasificate, nu există niciun motiv pentru care aceste 
informații să fie ascunse de ochii cuiva.  

În ceea ce privește comuna Oltenești, primarul s-a adresat consiliului 
județean în legătură cu drumul care duce la Zgura, dar, în acest moment, există un 
litigiu între Consiliul Județean Vaslui și Regia Autonomă a Pădurilor și sunt câteva 
lucruri care trebuiesc rezolvate în justiție. Precizează că, indiferent de rezolvare, fie 
că justiția va stabili că drumul aparține Consiliului Județean Vaslui, fie că va stabili că 
aparține Regiei Autonome a Pădurilor, se va încerca rezolvarea acestei probleme. 
Astfel, Consiliul Județean Vaslui va solicita transmiterea acestei porțiuni de drum în 
proprietatea sa, ținând cont de faptul că mijloacele pentru  aducerea acestui drum la 
un nivel optim de circulație se află la dispoziția consiliului județean. Speră că Regia va 
da dovadă de înțelegere, întrucât modernizarea acestui drum ar fi și în beneficiul 
Regiei, ai cărei salariați se deplasează pe drumurile respective.  

Asigură plenul că, imediat ce justiția se va pronunța, va pune în aplicare cele 
afirmate mai înainte. Subliniază că nu a uitat de solicitarea Primăriei comunei 
Oltenești, dar nu pot fi sărite niște etape... 

 
                                                            * 
                                                         *    * 

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 29 martie 
2021. 
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