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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 29 octombrie 2021, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

ORA 14,00 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide 

lucrările şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean 
Vaslui nr. 240/2021, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 

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

Potrivit art. 180 alin.(1), teza a 2-a din Codul administrativ, domnii consilieri 
județeni Ghiorghe Pricop și Costel Zară participă la ședința consiliului județean prin 
utilizarea aplicației ZOOM. 

Se declară deschise lucrările ședinței ordinare. 
Din partea Instituţiei Prefectului - Județul Vaslui participă domnul subprefect 

Mircea Gologan. 
Participă directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâri, șefii 
instituțiilor subordonate, precum și reprezentanţi ai mass-media. 

 
* 

Din cauza unor dificultăți tehnice, conexiunea on-line a domnului consilier 
județean Costel Zară este întreruptă. 

Intră în sala de ședință domnul consilier județean Dan-Eduard Prisacaru. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință 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. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 146/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 
Vaslui în consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” Huși; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 147/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 
Vaslui în comisiile de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 
funcției specifice comitetului director de director medical din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui; 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat 
din partea Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate;  

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești; 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 
Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ,,Elisabeta 
Polihroniade” Vaslui;  



6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui;  

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă, oraș Negrești; 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Școlii Profesionale 
Speciale ”Sfânta Ecaterina” Huși;  

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă ”Constantin Pufan” Vaslui; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea temporară a numărului de paturi din 
structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;  

12. Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor nr. 26 și nr. 150 din anexa 
nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei 
și a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, cu modificările ulterioare;  

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

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei pentru 
Protecția Copilului Vaslui;  

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

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

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

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor 
școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transferului temporar al 
dreptului de administrare a unui sector din drumul județean DJ 244D către U.A.T. Comuna 
Bunești-Averești; 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr. 177/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "REABILITARE ȘI 
MODERNIZARE DJ 242 G: VINDEREI (DJ 242C KM 0+000) – BRĂDEȘTI "; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico - economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și 
modernizare DJ 242 C: limită județ Galați (Gara Docăneasa) – limită județ Galați (Gara 
Tălășmani)";  

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 265/2016 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții „Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și 
modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  
DJ 246)”, cu modificările ulterioare; 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.12/2017 privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: 
Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, 
DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare;  



24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 43/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, 
cu modificările ulterioare; 

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și 
Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare;  

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr. 177/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)”, Cod SMIS 126247 și 
a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare; 

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr. 185/2020 privind aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a 
unităților de învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și  a 
cheltuielilor  legate de proiect; 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Modernizarea 
Azilului de bătrâni și invalizi din raionul Cimișlia”. 

 
* 

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

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ aferent obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 G: 
Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădești" în vederea depunerii în cadrul Programului 
național de investiții "Anghel Saligny";   

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ aferent obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 C: 
limită județ Galați (Gara Docăneasa) – limită județ Galați (Gara Tălășmani)" în vederea 
depunerii în cadrul Programului național de investiții "Anghel Saligny";   

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a 
devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții  ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705"; 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ aferent obiectivului de investiții „Pod pe DJ 245E, km 2+705" în vederea 
depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”; 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea unui 
centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe 
protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități” Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu 
dizabilități, Comuna Găgești, Județul Vaslui”; 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea unui 
centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe 
protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu 
dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu 
dizabilități, Comuna Oltenești, Județul Vaslui”. 
 

* 
 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului Consiliului Județean Vaslui suplimentarea propusă, aceasta fiind aprobată 
cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”). 
 

* 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 

votului plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”). 

 
* 

În ceea ce privește modalitatea de vot, se precizează că este necesară folosirea 
votului deschis, prin ridicarea mâinii, pentru proiectele de hotărâre existente pe ordinea 
de zi, cu excepția proiectelor de hotărâre de la punctele 1 - 9, unde se va utiliza votul 
secret, potrivit prevederilor art. 139 alin.(6) și (7) din Codul administrativ. 

Supune votului propunerea. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi „pentru”), a fost aprobată propunerea de 

folosire a votului deschis la adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, 
cu excepția proiectelor de hotărâre de la punctele 1-9. 

 
* 

*     * 
Totodată, readuce la cunoștința consilierilor județeni faptul că, potrivit art.228 

alin. (2) din O.U.G. 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, propunere care este 
aprobată cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”). 

 
*  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, este 
necesar votul majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, cu excepţia 
proiectelor de hotărâre de la punctele 15-34 pentru adoptarea cărora este necesar 
votul majorității absolute a consilierilor județeni – 18, potrivit prevederilor art. 139 
alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Informează, totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin.(4) coroborat cu 
art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a pus la dispoziţia plenului 
Consiliului Județean Vaslui, procesul-verbal încheiat în şedința ordinară a Consiliului 
Judeţean Vaslui din data de 30 septembrie 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 30 septembrie 2021, al cărui conținut a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”).  
                  
                                                                 *                                       



Participă la ședință domnul consilier județean Costel Zară. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 34. 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că pentru proiectele de hotărâre de la punctele 1-9 pe ordinea de zi, se va utiliza votul 
secret. Pentru operativitate, ulterior prezentării, va solicita propuneri pentru toate 
cele nouă proiecte. Votul se va exercita după formularea tuturor propunerilor, când 
fiecare dintre domnii consilieri județeni va primi 9 buletine de vot, câte unul pentru 
fiecare proiect de hotărâre. 

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
propune, înainte de a trece la ordinea de zi, un moment de reculegere pentru domnul 
viceprimar al comunei Drânceni care a trecut în neființă la numai 43 de ani. 

 
* 

Se ţine un moment de reculegere în memoria fostului viceprimar al comunei 
Drânceni, domnul Lucian Lăcătușu. 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvîntul 
doamnei Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului.   

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, precizează că 
toate proiectele de hotărâre au primit avizele comisiilor de specialitate. 

I. La primul punct pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre pentru 
completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 146/2021 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație 
al Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” Huși, precizează că propunerea 
domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este domnul consilier 
județean Căciulă Mădălin-Claudiu, iar propunerea din partea grupului de consilieri 
județeni ai Partidului Național Liberal este domnul consilier județean Filip Liviu. 

* 
*    * 

II. Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, reamintește 
că, la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 147/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Vaslui în comisiile de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor 
pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui, rămăsese de completat acele două comisii cu 
câte un reprezentant al consiliului județean: un membru titular în comisia de 
concurs/examen și un membru titular în comisia de soluționare a contestațiilor. 

Precizează că propunerile domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, sunt: 

-  pentru comisia de concurs/examen: domnul AGAFIȚEI EMILIAN, director 
executiv; 

- pentru comisia de soluționare a contestațiilor: doamna CIOBANU RAMONA - 
ALINA, șef serviciu; 

Totodată, menționează că propunerea din partea grupului de consilieri județeni 
ai Partidului Național Liberal este domnul consilier județean CREȚESCU VALENTIN – 
membru titular. 

* 
*    * 



 
III. Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, precizează 

că, la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat 
din partea Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate, propunerea din partea grupului de consilieri județeni ai 
Partidului Național Liberal este domnul consilier județean Iacob Liviu, iar propunerea  din 
partea grupului de consilieri județeni ai USR PLUS este doamna consilier județean Bîicu 
Mihaela-Vica. 

* 
*    * 

IV. Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, precizează 
că, la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș 
Negrești, propunerea domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
este domnul Mariciuc Vasile, iar propunerea din partea grupului de consilieri județeni ai 
Partidului Național Liberal este domnul consilier județean Rotariu Bogdan. 

La acest proiect de hotărâre, domnul Ciprian Ionuț-Trifan, vicepreședintele 
Consiliului Județean Vaslui, a formulat un amendament – eliminarea din cuprinsul art. 1 al 
proiectului de hotărâre a sintagmei ”consilier județean”, având în vedere că propunerile 
pentru acest proiect de hotărâre vizează și alte persoane decât domnii consilieri județeni. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului consiliului județean aprobarea amendamentului propus. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) amendamentul a fost aprobat. 
 

* 
*    * 

V. Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, precizează că, 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 
Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ,,Elisabeta 
Polihroniade” Vaslui, propunerea domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, este domnul consilier județean Puf Vasile, propunerea din partea 
grupului de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal este domnul consilier 
județean Pălăduță Louis-Iulian, iar domnul vicepreședinte Marian Dan-Mihai l-a propus pe 
domnul consilier județean Braniște Sorin. 

* 
*    * 

VI. Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, precizează 
că, la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar 
de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui, propunerea domnului Veziteu 
Gheorghe, din partea grupului de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal, este 
domnul consilier județean Ștefan Gheorghe, iar propunerea domnului Afteni Mitică din 
partea grupului de consilieri ai USR PLUS, este doamna consilier județean Teslariu Iuliana. 

 
* 

*    * 
VII. Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, precizează 

că, la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar 
de Educație Incluzivă, oraș Negrești, propunerea grupului de consilieri județeni ai 
Partidului Național Liberal este domnul consilier județean Rotariu Bogdan. 

* 
*    * 



 
VIII. Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, precizează 

că, la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Școlii 
Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” Huși, propunerea domnului Dumitru Buzatu, 
președintele Consiliului Județean Vaslui, este doamna Steimberg Eugenia, iar propunerea 
domnului Veziteu Gheorghe din partea grupului de consilieri județeni ai Partidului 
Național Liberal este domnul consilier județean Filip Liviu. 

 
* 

IX. Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, precizează 
că, la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar 
de Educație Incluzivă ”Constantin Pufan” Vaslui, propunerea grupului de consilieri 
județeni ai Partidului Național Liberal este domnul consilier județean Chirica Lucian-
Corneliu, iar propunerea grupului de consilieri ai USR PLUS este doamna consilier 
județean Teslariu Iuliana. 

Întreabă dacă mai sunt alte propuneri. Nu sunt. 
Reamintește procedura de vot: fiecare consilier judeţean primeşte câte un set 

cu nouă buletine de vot, pe care este trecut numele candidaţilor propuşi și funcția pentru 
care aceștia candidează. Se va intra în cabina de vot, iar pentru exprimarea opţiunii se va 
bara în dreptul candidatului printr-o linie unul dintre cuvintele da sau nu. 

Comisia de numărare a voturilor este formată din 3 membri, respectiv domnii: 
Lupu Costică, Pricop Ghiorghe și doamna Bîicu Mihaela-Vica. În locul domnului Pricop 
Ghiorghe care este on-line va participa domnul Iordache Viorel-Cornel, iar în locul 
doamnei Bîicu Mihaela-Vica va participa domnul Afteni Mitică. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
rugămintea ca membrii comisiei să-şi intre în atribuţiuni.   

 
 

*     EXERCITAREA VOTULUI    * 
 

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

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează că dorește să facă o remarcă referitoare 

la aceste comisii. 
Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, întreabă dacă 

domnul Veziteu dorește să facă o observație privind propunerile expuse. 
Domnul Gheorghe Veziteu declară că nu se referă la propuneri, ci dorește să 

semnaleze un fapt care i s-a întâmplat în legislatura trecută, când a făcut parte din 
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de Educație 
Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui.   

Aduce la cunoștința consiliului județean că nu a participat la nicio întrunire la 
această comisie. Pe durata întregului mandat nu a fost invitat și nu a cunoscut alți colegi 
care activau în acea comisie. Adresează rugămintea de a se face ceva ca aceste comisii să 
existe cu adevărat și să lucreze, eventual să raporteze că lucrează. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, apreciază că 
domnul Veziteu trebuia să aducă această situație la cunoștința consiliului județean după 
prima ședință, nu după patru ani. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară: ”Eu semnalez o realitate. Bănuiesc că 
niciuna din comisii nu lucrează. Doresc să le puneți la lucru, domnule președinte! 
Așteptam să fiu convocat la lucrările unei comisii.”  



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează 
că situația domnului Veziteu trebuia adusă la cunoștința consiliului județean la acel 
moment, când s-ar fi putut face ceva în această privință, dar nu după patru ani.  

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că doar semnalează un lucru clar, și 
anume că această comisie nu lucrează.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că, 
din moment ce domnul consilier județean Veziteu nu a adus la cunoștința consiliului acea 
situație, înseamnă că nu a fost prezent patru ani acolo. Trebuia să semnaleze acest lucru 
atunci când nu a fost convocat la prima ședință de evaluare.  

Domnul Gheorghe Veziteu dorește să atragă atenția că este corect să li se 
ceară celor care conduc să-și facă treabă și să lucreze, precizând: “Pentru că îmi 
reproșați faptul că nu v-am adus la cunoștință ... vă aduc la cunoștință faptul că colegii 
mei care au primit mandat în această legislatură pentru a reprezenta consiliul județean, 
de exemplu, la muzeul județean, nu au fost convocați niciodată până acum la o lucrare a 
consiliului de administrație. De asemenea, la Teatrul <Victor Ion Popa> din Bârlad nu s-
au făcut convocări. De vină suntem noi, care nu ne ducem la lucrări sau oamenii aceia 
care nu își fac datoria și nu respectă regulamentele care le reglementează activitatea?” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Domnule Veziteu, avem o problemă de înțelegere... Colegul care nu a fost invitat, care 
constată lucrul acesta, îl aduce la cunoștința consiliului și noi o să notificăm structurile 
respective să-i invite. Dacă nu spune nimic timp de patru ani, nu avem noi de unde să 
știm, ba, dimpotrivă, cred că îi place treaba asta, să lipsească …” 

Domnul Gheorghe Veziteu susține că nu este adevărat, nu a știut. Adresează 
rugămintea de a face demersurile necesare pentru ca acele instituții să intre în legalitate. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că, 
deocamdată, are cu certitudine sesizarea domniei sale cu privire la mandatul trecut. În 
ceea ce-i privește pe cei desemnați în diverse comisii și structuri în mandatul actual, 
așteaptă sesizările acestora.  

Domnul Gheorghe Veziteu precizează: “Sunt instituții subordonate și vă rog să 
le cereți celor care iau bani să facă convocatoare, să facă mobilizări, să țină ședințele 
respective.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: 
“După părerea mea, din moment ce nu există sesizări certe, este doar o teorie și eu o iau 
ca teorie. Când vreun coleg care este desemnat va constata lucrul acesta, îl aduce la 
cunoștința consiliului și sesizăm instituțiile respective. Acum nici nu-mi dau seama dacă 
nu cumva dumneavoastră vi s-a părut doar că nu ați fost la ședință, și poate ați fost!”  

Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Vă rog, nu mai faceți mișto, că fac și eu 
de dumneavoastră! Mi se pare că nu sunteți aici de mulți ani, dacă nu știți că aceste 
lucruri nu funcționează, domnule președinte! Vă rog să vă opriți cu aceste aprecieri la 
adresa mea!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: 
“Eu vă asigur că sunt destul de prezent și se vede, și mă bazez pe dumneavoastră că 
adresați critici … “ 

Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Păi nu vă bazați pe mine! Văd că nu 
funcționează nimic, așa cum nu funcționează … Cum vin, de exemplu, astăzi, oamenii cu 
bugetul la aprobat dacă ei nu au consultat forurile de conducere? Cum este posibil așa 
ceva?” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
menționează: “Nu vă enervați!” 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează: “Păi dumneavoastră ne cereți nouă 
socoteală că nu funcționează treaba sau noi? S-a întors mașina lumii cu roatele în sus?!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
menționează: “Domnule Veziteu, vă rog foarte mult să nu vă enervați! Și după aceea ne 



facem atribuțiile și când constatăm că ceilalți nu le îndeplinesc, sesizăm atunci, nu după 
patru ani!” 

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

proiectul de hotărâre privind modificarea temporară a numărului de paturi din 
structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Vaslui și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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

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

doamnei Ana-Smaranda Rinder, managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 
Doamna Ana-Smaranda Rinder, precizează că modificarea de structură 

temporară se referă la adăugarea la paturile deja existente dintr-o structură anterioară a 
12 paturi pentru tratarea pacienților Covid Pozitivi, amplasate în containerele 
achiziționate prin proiectul cu fonduri europene în curtea Spitalului de Boli Infecțioase. 
Este vorba de 12 paturi luate de la Secția de Obstetrică-Ginecologie și alocate Secției de 
Boli Infecțioase. La această oră, Spitalul Județean de Urgență Vaslui are 169 de paturi 
pentru persoanele Covid Pozitive și 8 paturi la Terapie Intensivă. Modificarea propusă se 
referă doar la creșterea numărului de paturi pentru Secția de Boli Infecțioase.  

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, cere 
permisiunea de a depune un amendament la proiectul de hotărâre. Menționează că va da 
citire numai preambulului acestui amendament, întrucât fiecare consilier județean a 
primit acest amendament. 

Dă citire amendamentului: 
 

“Amendament 
la proiectul de hotărâre privind modificarea temporară a numărului de paturi 

din structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Vaslui 
 

Ulterior elaborării și publicării proiectului de hotărâre privind modificarea 
temporară a numărului de paturi din structura organizatorică a Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui, cu adresa nr. 23693/25.10.2021, Spitalul Județean de Urgență Vaslui 
solicită Consiliului Județean Vaslui o nouă modificare în structura organizatorică în 
contextul creșterii numărului de cazuri cu infecție SARS-COV-2. Menționăm că Direcția de 
Sănătate Publică Vaslui a emis în acest sens avizul favorabil nr. 18277/21.10.2021.  

Această modificare a structurii organizatorice constă în suplimentarea la Secția 
Boli Infecțioase cu 12 paturi în containere – Covid Pozitivi, paturi cedate de către Secția 
Obstetrică-Ginecologie.” 

Având în vedere cele de mai sus, ținând cont de toate avizele D.S.P. Vaslui, 
propune ca anexa la proiectul de hotărâre să se modifice corespunzător, cu precizarea că 
anexa a fost pusă pe site-ul consiliului județean. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă mai sunt intervenții. Nu sunt. 
                                                                 * 

                                                *    * 



XI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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

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

domnului Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, cere 

permisiunea de a depune un amendament la proiectul de hotărâre. 
Dă citire amendamentului: 

 
„Amendament 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui 

  
Ulterior elaborării și publicării proiectului de hotărâre pentru modificarea și 

completarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, cu adresa nr. 23883/26.10.2021, Spitalul Județean de 
Urgență Vaslui  solicită Consiliului Județean Vaslui o nouă transformare a unui post de 
medic rezident an IV, în medic specialist, specialitatea gastroenterologie.  

Această transformare este necesară pentru promovarea doamnei dr. 
Hortolomei Iulia-Ioana, angajată a Spitalului Județean de Urgență Vaslui în cadrul Secției 
Medicină Internă, care a fost confirmată medic specialist prin Ordinul M.S. nr. 
1662/2021, conform certificatului nr. 45488/27.08.2021.  

Având în vedere cele de mai sus, propun următorul amendament:   
După articolul 14 la proiectul de hotărâre, se introduce un nou articol, care va 

avea următorul cuprins: 
“Art. 15 – (1)  Se aprobă transformarea unui post de medic rezident an IV din 

cadrul Secției Medicină Internă, în medic specialist, specialitatea gastroenterologie. 
(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind 

aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, la poziția nr. 479, 
coloana 2 – „compartiment/funcție” se modifică și va avea următorul cuprins: „medic 
specialist”.” 

Articolele următoare din proiectul de hotărâre pentru modificarea 
organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului de Urgență 
Vaslui, se renumerotează, proiectul urmând a avea 22 de articole. 

Totodată, anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre pentru modificarea și 
completarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, se modifică în mod corespunzător.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă mai sunt intervenții. Nu sunt. 

*     
*    * 

 



XII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind modificarea pozițiilor nr. 26 și nr. 150 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, cu modificările 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.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă sunt intervenții. Nu sunt. 

                      * 
                                                *    * 
XIII.  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: 

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 rapoartele de avizare 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, întreabă 

dacă sunt intervenții. Nu sunt. 
              * 

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

proiectul de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția 
Copilului Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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 rapoartele de avizare 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, întreabă 

dacă sunt intervenții. Nu sunt. 
* 

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

proiectul de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui, 
pe anul 2021 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, predă 
conducerea ședinței domnului Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu anunță că nu va vota la acest proiect de hotărâre, 
fiind posibil să se afle într-un conflict de interese. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
întreabă dacă mai sunt intervenții.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni cere permisiunea de a depune un amendament la 

proiectul de hotărâre din partea grupului consilierilor județeni ai USR PLUS. 
Dă citire amendamentului: 

 
“Amendament 

la proiectul de hotărâre nr.185/2021 privind rectificarea a IV-a a bugetului local al 
județului Vaslui, pe anul 2021  

 
Având în vedere: 
- adresa nr.46753/28.10.2021 prin care Primăria Bârlad solicită sprijin financiar 

în valoare totală de 3.721.660 lei, din partea Consiliului Județean Vaslui pentru 
implementarea/finalizarea următoarelor proiecte: 

1.Cheltuieli neeligibile aferente obiectivului de investiții ″Creșterea eficienței 
energetice la Secția de pediatrie a Spitalului Municipal “Elena Beldiman″ Bârlad în sumă 
de 1.000.000 lei; 

2.Cheltuieli necesare pentru sistemul de învățământ în suma de 500.000 lei; 
3.Cheltuieli în domeniul sănătății pentru dotări, achiziționare dezinfectanți și 

materiale sanitare necesare funcționării centrului de permanență  și a centrelor de 
vaccinare în suma de 1.000.000 lei; 

4. Transport public local gratuit pentru elevi din învățământul preuniversitar 
acreditat/autorizat conform art.84 alin.(1) ″decontarea cheltuielilor de la bugetul de 
stat, prin transfer, către unități administrativ-teritoriale, în sumă de 300.000 lei; 

5. Acordarea de burse de performanță, merit, studiu și sociale în sumă de 
921.660 lei, (în bugetul local a fost prinsă suma de 1.475.000 lei din care a fost alocat 
pentru Municipiul Bârlad suma de 553.340 lei); 

-necesitățile de finanțare a unor lucrări curente și cheltuieli neprevăzute, 
suportate din bugetul local, ocazionate de incendiul din luna mai și de inundațiile din 
luna august din municipiul Bârlad. 

Grupul de consilieri județeni aparținând Alianței USRPLUS propun completarea 
anexei la proiectul de hotărâre nr. 185/22.10.2021 cu acordarea sumei de 1.000 mii lei, 
pentru Primăria Municipiului Bârlad pentru a finaliza proiectul ″Creșterea eficienței 
energetice la Secția de pediatrie a Spitalului Municipal “Elena Beldiman″ Bârlad. 
Semnează: Grupul de consilieri județeni Alianța USRPLUS - Mihaela Vica Bîicu, Iuliana 
Teslariu și Mitică Afteni.” 

Menționează că, în acest moment, Spitalul Municipal “Elena Beldiman″ Bârlad 
este spital suport Covid. Spitalul de copii este în plin proces de modernizare și este 
necesară finalizarea modernizării. Precizează că este o situație critică. Dacă peste 
noapte sau peste zi, ai copilul bolnav, situație de care s-a lovit personal, te plimbă de la 
spitalul municipal, care este spital Covid, la Centrul de permanență. La Centrul de 
permanență nu este permanent medic pediatru. În consecință, face apel la toți consilierii 
județeni să fie aprobat acest amendament, pentru ca Primăria Municipiului Bârlad să 
poată susține cheltuielile neeligibile, astfel încât să termine mai repede modernizarea 
de la acest spital. Este necesar un spital în care să fie tratați copiii și să nu fie plimbați 



de la un spital la altul, în mijlocul nopții, pentru că nu sunt medici și spații special 
amenajate.   

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că amendamerntul a fost consemnat. Dacă se ia în calcul ultima hotărâre de 
guvern din anul anterior, așa cum a fost făcută, și faptul că Bârladul are excedent, nu 
înțelege de ce Primăria Municipiului Bârlad nu alocă mai mulți bani și nu utilizează mai 
multe resurse pentru spitalul pe care îl are în subordine. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează că este la curent cu solicitările Primăriei 

Municipiului Bârlad făcute prin adresa nr. 46753/28.10.2021, cu cifrele prezentate de 
colegii de la USR-PLUS și dorește să sublinieze că consilierii PNL vor sprijini acest 
amendament, pentru a veni în ajutorul cetățenilor. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 

Domnul Liviu Iacob se declară surprins de afirmația domnului vicepreședinte, și 
anume că nu înțelege de ce Primăria Municipiului Bârlad nu alocă mai mulți bani, mai ales 
că este vorba de un spital, de nevoile cetățenilor din municipiul Bârlad. Se aștepta ca 
domnul vicepreședinte să accepte parțial și să aloce bani, pentru că este un spital Covid. 
Menționează că au fost alocate fonduri pentru acest spital, dar probabil că au nevoie de 
mai mult. Adresează rugămintea de a găsi o soluție pentru a acorda bani și municipiului 
Bârlad. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
întreabă dacă nu ar fi fost mai ușor pentru domnul consilier Iacob și colegul dumnealui să 
vorbească cu cel pe care l-au ales atunci când au fost la București, să aloce prin hotărâre 
de guvern județului Vaslui o sumă suplimentară care să ajute județul Vaslui cu ceea ce 
propune. 

Domnul Liviu Iacob întreabă dacă faptul că la Bârlad este un primar PNL îl 
determină să fie împotriva unei astfel de solicitări. S  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de 
părere că solicitarea făcută e „fără cap și fără coadă‟. Înțelege intenția domnului Mitică 
Afteni  de a ajuta Bârladul, dar este o problemă destul de dificil de rezolvat atunci când 
vrei să ajuți pe unul care nu are nevoie de ajutor, mai ales că Bârladul are un buget 
excedentar provenit anul trecut din impozite.  

La echilibrarea bugetară, ca un gest de bunăvoință din partea consiliului 
județean, a discutat cu domnul primar Boroș  să aloce o jumătate de milion de lei pentru 
a folosi o parte din acești bani drept sprijin unei biserici care a depus un proiect 
european, a atras fonduri și risca să le piardă din cauză că nu primea cofinanțare de la 
Consiliul Local Bârlad. Acei bani nu au fost folosiți pentru cofinanțare.  

Drept urmare, astăzi a făcut propunerea să fie sprijinită parohia respectivă, 
prin acordarea sumei de 100.000 de lei, deocamdată, urmând ca pe viitor să primească și 
restul banilor dacă nu va găsi înțelegere. A înțeles de la domnul primar că au o altă 
modalitate de alocare și consiliul local nu fusese informat că poate acorda, potrivit legii, 
sprijin cultelor în mod direct.  

În măsura în care solicitarea domnului Mitică Afteni are un suport real, nu va fi 
de acord azi, ca majoritatea consilierilor de altfel, să aloce bani pentru această 
solicitare. Îl va invita pe domnul primar Boroș pentru a discuta concret pentru ce este 
nevoie de acest sprjin, dacă are vreun proiect în derulare, pentru completarea sumelor și, 
dacă acest lucru este justificabil, atunci în ședința următoarte, într-un mod cât se poate 
de corect și de transparent, va aloca sprijinul consiliului județean așa cum procedează cu 
toate unitățile spitalicești, așa cum a procedat cu cele de la  Huși, Negrești, etc. 

Declară că aceasta este viziunea sa personală în ceea ce privește acordarea 
acestui sprijin și recomandă majorității să respingă asemenea amendamente până nu sunt 
întru totul clarificați pentru că, în ceea ce privește alocarea sumelor de către consiliul 



județean, se cercetează motivul pentru care au nevoie oamenii de bani. Nu sunt bani care 
să intre în obligația consiliului județean de a-i da. În măsura în care se constată că 
unitatea administrativ-teritorială are probleme, că este executată, că nu are cu ce-și 
îndeplini atribuțiile, consiliul județean are disponibilitatea, în virtutea legii, să coopereze 
cu acestea pentru a-și îndeplini atribuțiile. Trebuie purtată o discuție  foarte serioasă cu 
primarul de la Bârlad pentru că, pentru o unitate spitalicească de nivelul celei de la 
Bârlad, 100.000-300.000 lei nu sunt bani semnificativi care să ducă la un proces de 
reabilitare sau transformare sau adaptare pentru o unitate spitalicească atât de 
importantă.  

Domnul Liviu Iacob spune că această viziune este cunoscută de ceva timp când 
s-au făcut propuneri de alocare. S-a spus de fiecare dată „să vedem, să ne gândim‟ și 
dorește să mai accepte și din propunerile făcute de cei care nu sunt la putere. Spune că 
este convins că dacă această propunere ar fi votată prin vot secret, la câți consilieri 
județeni din Bârlad sunt, sigur vor vota favorabil.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că sunt câteva proceduri care pot să ducă la îndeplinirea acestei dorințe, și anume prin  
propunerea votului secret la această propunere, care trebuie să treacă de plenul 
consiliului județean.  

Declară că întodeauna este atent la propunerile consilierilor județeni și acolo 
unde acestea se dovedesc a fi reale, consiliul județean acordă sprijin financiar, așa cum s-
a observat. Menționează că disponibilitatea este din banii care se cuvin consiliului 
județean, nu din bani care sunt destinați consiliului ca atare, să ajute  unitățile 
administrativ-teritoriale fără culoare politică, în timp ce guvernul, nici măcar din banii 
care se cuvin de drept unităților administrativ-teritoriale nu aplică un algoritm care cât 
de cât să nu fie jignitor. Consiliul județean îi sprijină pe toți, dar cu respectarea anumitor 
reguli: dacă au bani, dacă cer în mod fundamentat, dacă sunt în nevoi mai presante față 
de alte unități administrativ-teritoriale. Este un mecanism complex pe care-l știe toată 
lumea.  

Domnul Mitică Afteni declară că este conștient că cererea venită ieri din partea 
Consiliului Local Bârlad nu a fost suficient de analizată de aparatul de specialitate din 
cadrul consiliului județean, dar este o problemă reală, este un proiect de derulare, secția 
pentru copii se află în modernizare, consilierii județeni pot confirma acest lucru. 
Reamintește plenului că în luna august, Consiliul Local Bârlad  a mai făcut o solicitare în 
care era inclus și acest proiect, și proiectul cu creșa. Amendamentele depuse atunci de 
consilierii județeni au fost respinse, considerând că nu este nevoie de finalizarea 
construcției creșei. Subliniază că este nevoie, deoarece este o singură creșă în care încap 
20 de copii conform reglementărilor actuale. La banii dați de guvern, Bârladul a primit 
mai puțin decât Negreștiul. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că cererile sunt luate în calcul în funcție de nevoile reale ale fiecărei unități 
administrativ-teritoriale în parte. În ultimul an, bugetul Bârladului a fost excedentar. Își 
exprimă părerea că trebuie întrebați dacă: și-au propus, dacă au atras fonduri și dacă au 
împrumutat pentru realizarea unor obiective. După toate acestea, să vină la consiliul 
județean pentru a primi o mână de ajutor pentru a susține construirea unor asemenea 
obiective atunci când se află în dificultate. Poate înțelege cineva că nu trebuie consiliul 
județean să dea banii aceștia, nu are obligația de a-i da, ci doar disponibilitatea ca atunci 
când un UAT are o nevoie determinată, această nevoie să fie analizată. Subliniază că 
acest lucru se aplică, în egală măsură, tuturor unităților administrativ-teritoriale din 
județul Vaslui județului Vaslui. 

Domnul Liviu Iacob dorește să știe dacă nu va fi făcut un amendament pe 
fondul de rezervă. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că, printr-o hotărâre de guvern, în 
trecut, guvernul de la acel moment a ajutat județul și excedentul a ajutat să deblocheze 



comunitățile  din județul Vaslui. Și colegii grupului PNL pot face același lucru cu actualul 
guvern care a acordat doar 30% din nevoile curente pe care județul le are și pe care  le-a 
cerut consiliul județean. Fondul de rezervă a fost epuizat, neluându-se în calcul că, mai 
bine de un sfert din comunitățile din județul Vaslui au probleme cu plata asistenților, iar 
90% din sumă, prin legea bugetului de stat, este asigurată  de guvern.  

Amintește că în trecut a fost făcută propunerea de a fi preluate o parte din 
spitalele județului Vaslui pentru a încerca consiliul județean să facă eforturi mai mari 
decât comunitățile de acolo. Răspunsul e acela știut de toți, se și vede pentru că se depun 
amendamente în sensul acesta. Subliniază că nu se pune problema ca actualul consiliu 
județean să aibă vreo problemă cu un vreun UAT de o anumită culoare politică și, de-a 
lungul vremii, proiectele consiliului județean pe programele naționale, pe ce înseamnă 
rectificări și echilibrări, au vizat toate unitățile administrativ-teritoriale și poate pune la 
dispoziția celor interesați un document care poate demonstra aceste lucruri.  

Precizează că a oferit un model, că grupul PNL poate face demersuri la guvern 
necesare pentru deblocarea unităților administrativ-teritoriale din județul Vaslui pentru 
cofinanțarea  proiectelor, pentru plata asistenților personali, etc.    

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

Domnul Marian Dan-Mihai precizează faptul că, conducerea Consiliului 
Județean Vaslui se află în dialog permanent, atât cu primarul municipiului Bârlad, cât și 
cu ceilalți primari ai județului Vaslui și că a stabilit cu domnul primar ca, în ceea ce 
privește proiecția bugetară pe anul viitor al UAT Bârlad, să fie analizată împreună și din 
start să se știe dacă este nevoie să intervină consiliul județean și să aibă în vedere acest 
lucru încă din momentul construirii bugetului, mai ales că, în virtutea evenimentelor 
trăite de toată lumea, este posibil ca UAT Bârlad să nu mai apară de acum încolo pe nicio 
hotărâre de guvern de alocare a unui sprijin financiar.        

Domnul Gheorghe Veziteu propune ca ziua aceasta să fie o zi a Bârladului și să 
fie ajutată și primăria, și parohia, precizând: “Fac și eu apel, cum ați făcut 
dumneavoastră, la toți colegii, inclusiv la cei din Bârlad, dar și la ceilalți din afara 
Bârladului, să ajute Bârladul, pentru că Bârladul are nevoie. Așa cum spunea și domnul 
coleg Iacob, au fost și alte UAT-uri care, în opinia dumneavoastră, nu ar fi avut nevoie, 
dar le-ați dat întotdeauna, mai mult decât au solicitat. Eu vreau să vă spun că nu trebuie 
să faceți atâta lamentare că cineva v-a nedreptățit și că județul nu a primit fonduri sau 
nu poate, sau nu știu ce… Uitați, în expunerea dumneavoastră de motive din referatul de 
aprobare, la Cap.III - Impactul financiar asupra bugetului local al județului Vaslui pe anul 
2021 -, după ce faceți vorbire de modificările propuse la hotărâre (se influențează atât 
veniturile, cât și cheltuielile), dumneavoastră spuneți că județul dispune din fondurile 
necesare desfășurării activității. 

Pe de o parte, vă lamentați, vă plângeți, acuzați guvernul (Parcă-i Guvernul 
nostru! E Guvernul României!) că nu v-a sprijinit, iar, pe de altă parte, spuneți că da, 
sunt întrunite condițiile să mergem mai departe, pentru că județul are fondurile 
necesare. 

În altă ordine de idei, dumneavoastră, domnule președinte, când ați împărțit 
de atâtea ori bani, ați alocat, nu mai știu cum să spun, nu ați considerat prostii atunci 
când dădeați 900.000 mii lei la Ștefan cel Mare și zero la altă comună. În schimb, 
considerați prostii când din alt nivel de decizie s-au dat, totuși, 50.000 mii lei la o 
comună și la altul s-au dat 300.000 mii lei, tocmai pentru faptul că nu primise nimic de 
la dumneavoastră, domnule președinte! Și am ajuns în acest carusel; ne întrecem așa, 
care dă și care nu dă. Eu fac apel la înțelegerea și la buna dumneavoastră gândire, că 
corect este să-i tratăm pe fiecare exact așa cum sunt ei. Iar Bârladul, pentru că despre 
Bârlad vorbim aici, are nevoie de sprijinul nostru, așa cum și județul are nevoie de 
sprijinul Guvernului României. Dacă ne luăm după ce scrieți aici dumneavoastră, ar 
trebui să nu vă mai bage nimeni în seamă, pentru că nu mai este nevoie. Și nu vă mai 



amintesc, că și județul a terminat execuțiile bugetare în ultimii ani, cu excedent. 
Mulțumesc!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Domnule Veziteu, eu aș putea să merg pe linia acestor interpretări absurde multă 
vreme, că sunt antrenat, inclusiv profesional, după cum știți, să duc undeva, la infinit, 
argumentarea absurdă, că dacă ar fi doar să încep sau să continui acest tip de 
argumentăre absurdă, ar trebui să spun că dumneavoastră sunteți acela care ați transmis 
semnale Guvernului pe care îl susțineți, ca la o parte din localități să le dea ceva și la 
celelalte nu. Nu putem merge pe chestiunea aceasta a presupunerilor absurde. 

A doua chestiune, nu vreau să vă conving, dar băgăm în cap o chestiune: nu 
suntem obligați să dăm. Intervenim undeva: că dacă acela are contractat undeva o stație 
de medie presiune, trebuie să o plătească, că așa sunt regulile contractuale... Îi dăm să o 
plătească, ca să nu piardă avansul pe care l-a dat. Dacă unul are o executare silită și vine 
la noi și ne spune ... Eu vreau să vă spun că (și nu fac niciodată uz de ele, dar acum am să 
vă spun), primim și semnale de la cei pe care îi sprijinim. Oamenii mulțumesc. Nu fac 
pasiune din această chestiune. Nu am nevoie de niciun fel de recunoaștere. Am nevoie 
doar să fim, cât de cât, în sprijinul unor oameni, pentru că nu am alte ambiții. Nu am de 
ce să mai am!”.  

Propune să fie ascultat rezultatul numărării voturilor, după care să se treacă la 
adoptarea proiectelor de hotărâre.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Lupu Costică pentru a prezenta 
procesele-verbale cu rezultatul votului secret.  

 
* 

Domnul Lupu Costică, luând cuvântul, prezintă procesele-verbale privind  
rezultatul votului secret exprimat de consilierii județeni pentru:  

- completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 146/2021 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 
administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” Huși: domnul Căciulă 
Mădălin-Claudiu (18 voturi “pentru” și 12 voturi “împotrivă”) și domnul Filip Liviu (12 
voturi “pentru” și 18 voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 2. 
Domnul Căciulă Mădălin-Claudiu a întrunit numărul necesar de voturi 

pentru a fi desemnat: 18 voturi “pentru” și 12 voturi “împotrivă”. 
 
- modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 

147/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile 
de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției 
specifice comitetului director de director medical din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui:  
• pentru comisia de concurs/examen: domnul AGAFIȚEI EMILIAN (19 voturi “pentru” și 7 

voturi “împotrivă”) și domnul Crețescu Valentin (7 voturi “pentru” și 19 voturi 
“împotrivă”); 
• pentru comisia de soluționare a contestațiilor: doamna CIOBANU RAMONA – ALINA (17 

voturi “pentru” și 4 voturi “împotrivă”); 
Numărul voturilor nule: 6. 

 Au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi desemnați în: 
• pentru comisia de concurs/examen: domnul AGAFIȚEI EMILIAN (19 voturi “pentru” și 7 

voturi “împotrivă”), și 
• pentru comisia de soluționare a contestațiilor: doamna CIOBANU RAMONA – ALINA (17 

voturi “pentru” și 9 voturi “împotrivă”); 
 



- desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat din partea Consiliului 
Județean Vaslui în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate: domnul Iacob Liviu (8 voturi “pentru” și 19 voturi “împotrivă”) și doamna Bîicu 
Mihaela-Vica (19 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 5. 
Doamna Bîicu Mihaela-Vica a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnată: 19 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă”.  
 
- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 

administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești: domnul Mariciuc 
Vasile (17 voturi “pentru” și 12 voturi “împotrivă”) și domnul Rotariu Bogdan (12 voturi 
“pentru” și 17 voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 3. 
Domnul Mariciuc Vasile a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnat: 17 voturi “pentru” și 12 voturi “împotrivă”. 
 
- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 

administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ,,Elisabeta Polihroniade” 
Vaslui: domnul Puf Vasile (17 voturi “pentru” și 12 voturi “împotrivă”), domnul Pălăduță 
Louis-Iulian (10 voturi “pentru” și 19 voturi “împotrivă”) și domnul Braniște Sorin (15 
voturi “pentru” și 14 voturi “împotrivă”)  

Numărul voturilor nule: 3. 
Domnul Puf Vasile a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnat: 17 voturi “pentru” și 12 voturi “împotrivă”.  
 
- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de Educație 
Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui: domnul Ștefan Gheorghe (14 voturi “pentru” 
și 13 voturi “împotrivă”) și doamna Teslariu Iuliana (13 voturi “pentru” și 14 voturi 
“împotrivă”)  

Numărul voturilor nule: 5. 
Niciunul dintre candidați nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnat. 
- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de Educație 
Incluzivă, oraș Negrești: domnul Rotariu Bogdan (22 voturi “pentru” și 7 voturi 
“împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 3. 
Domnul Rotariu Bogdan a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnat: 22 voturi “pentru” și 7 voturi “împotrivă”. 
 
- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Școlii Profesionale Speciale 
”Sfânta Ecaterina” Huși: doamna Steimberg Eugenia (18 voturi “pentru” și 11 voturi 
“împotrivă”) și domnul Filip Liviu (11 voturi “pentru” și 18 voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 3. 
Doamna Steimberg Eugenia a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnată: 18 voturi “pentru” și 11 voturi “împotrivă”. 
 
- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de Educație 
Incluzivă ”Constantin Pufan” Vaslui: doamna Teslariu Iuliana (18 voturi “pentru” și 8 



voturi “împotrivă”) și domnul Chirica Lucian-Corneliu (8 voturi “pentru” și 18 voturi 
“împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 6. 
Doamna Teslariu Iuliana a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnat: 18 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă”. 
 

*    
Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Pricop Ghiorghe și Zară 

Costel.   
                    * 

X. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului consiliului județean aprobarea amendamentului domnului Ciprian-Ionuț 
Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, la proiectul de hotărâre privind 
modificarea temporară a numărului de paturi din structura organizatorică a Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost aprobat amendamentul 
propus de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

Nemaifiind alte discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de 
hotărâre, cu amendamentul cuprins. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind modificarea temporară a numărului de paturi din structura organizatorică a 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 
                                                                 * 

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

votului plenului consiliului județean aprobarea amendamentului domnului Ciprian-
Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, la proiectul de hotărâre 
pentru modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost aprobat amendamentul 
propus de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

Nemaifiind alte discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de 
hotărâre, cu amendamentul cuprins. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
pentru modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 
                                                                 * 

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

votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre privind 
modificarea pozițiilor nr. 26 și nr. 150 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu 
modificările ulterioare. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind modificarea pozițiilor nr. 26 și nr. 150 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu 
modificările ulterioare. 
                                                                 * 

                                                *    * 



XIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre privind 
modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Vaslui. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui. 
              * 

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

votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre privind 
actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui. 
 

* 
*    * 

XV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului consiliului județean amendamentul grupului consilierilor județeni ai USR 
PLUS, la proiectul de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului 
Vaslui, pe anul 2021.  

Domnul Liviu Iacob propune utilizarea votului secret pentru amendamentul citit 
de domnul Mitică Afteni. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că se poate încerca și treaba aceasta și că, prin excepție de la reguli, ar putea supune la 
vot propunerea domnului Liviu Iacob de a se vota  secret. Supune la vot propunerea.  

Propunerea domnului Liviu Iacob de a se vota amendamentul domnului Afteni 
prin procedura de vot secret a fost respinsă. 
       Precizează că doamna Mihaela-Vica Bîicu nu votează pentru că are un interes 
patrimonial. 

Nemaifiind intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, precizează că amendamentul domnului Afteni Mitică a fost respins cu 
majoritate de voturi: 3 voturi “pentru” (Afteni Mitică, Iacob Liviu, Rotariu Bogdan), 20 
voturi “împotrivă” (Braniște Sorin, Buzatu Dumitru, Cain Dan-Liviu, Căciulă Mădălin-
Claudiu, Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costică, 
Marian Dan-Mihai, Miron-Feraru Roxana-Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, 
Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Șteimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaela, Trifan 
Ciprian-Ionuț, Voicu Vasile, Zară Costel) și 10 “abțineri” (Arcăleanu Marius-Marian, 
Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, 
Pălăduță Louis-Iulian, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe și Teslariu Iuliana). 

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

dacă mai sunt intervenții. Nu sunt. 
Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 20 voturi “pentru”, 3 voturi 
împotrivă“ (Afteni Mitică, Iacob Liviu și Rotariu Bogdan) și 10 “abțineri” (Arcăleanu 
Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu 
Valentin, Filip Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe și 
Teslariu Iuliana). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind rectificarea a IV-a a 
bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2021. 

Nu a votat doamna consilier județean Bîicu Mihaela-Vica.   
 



* 
*    * 

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

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

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

Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre, 
precizând că s-au înregistrat: 20 voturi “pentru” 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, Rotariu 
Bogdan, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe și Teslariu Iuliana). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind rectificarea a IV-a a 
bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii pe anul 2021. 

                                                    * 
*    * 

XVII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din 
județul Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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.  
Doamna Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, 

protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, precizează că 
avizul este favorabil și solicită permisiunea de a depune un amendament la proiectul de 
hotărâre. 

Dă citire amendamentului: 
 

„Amendament 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unități 

de cult din județul Vaslui 
  

‟Având în vedere cererea formulată de Parohia ‟Sfântul Apostol Andrei” din 
munuicipiul Bârlad nr.13/2021 cu privire la acordarea unui sprijin financiar conform O.G. 
nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult 
aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, formulăm următorul amendament: diminuarea sumei de 150.000 
lei alocată Parohiei‟Sf.Gheorghe‟, municipiul Bârlad, cu suma de 50.000 lei care se va 
aloca Parohiei ‟Sfântul Apostol Andrei‟ din municipiul Bârlad. 



Având în vedere această propunere, articolul 2 al proiectului de hotărâre se va 
modifica și va avea următorul cuprins: 

‟Art.2.- Se alocă Parohiei‟Sf.Gheorghe‟ municipiul Bârlad, sprijin financiar în 
valoare de 100.000 lei pentru finalizarea lucrărilor din proiectul „Valorificarea turistică 
a ansamblului monument istoric Sf.Gheorghe a breslei abagerilor din municipiul Bârlad‟.‟ 

După articolul 4 se introduce un nou articol, art.5, care va avea următorul 
cuprins: 

‟Art.5.- Se alocă Parohiei Sfântul Apostol Andrei, munuicipiul Bârlad, sprijin 
financiar în valoare de 50.000 lei pentru continuarea lucrărilor rămase de executat la 
biserica parohială.‟ 

Următoarele articole ale proiectului de hotărâre se renumerotează , acesta 
urmând a avea 7 articole. 

Anexez, în copie, cererea parohiei, precum și întreaga documentație aferentă 
acesteia.‟    

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

domnului Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob spune că a rămas foarte surprins la acest amendament 

gândindu-se cum de un medic din Bârlad sprijină terminarea unei investiții la biserică  și 
nu sprijină terminarea unor investiții la spital.  

Doamna Cristina-Mihaiela Tiron precizează că nu s-au modificat sumele. Ele 
rămân la fel. Doar că s-au dus dintr-o parte în cealaltă. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, subliniază că 
spitalul are altă sursă de finanțare și supune votului plenului consiliului județean 
amendamentul domnilor consilieri județeni Tiron Cristina-Mihaiela și Pricop Ghiorghe. 

Precizează că acesta a fost aprobat cu majoritate de voturi: 25 voturi 
“pentru” și 9 “abțineri” (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Bîicu Mihaela-Vica, 
Chirica Lucian-Corneliu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan 
Gheorghe și Teslariu Iuliana).   

Nemaifiind alte discuții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, cu amendamentul cuprins, precizând că s-au înregistrat: 26 
voturi “pentru” și 8 “abțineri” (Afteni Mitică, Bîicu Mihaela-Vica, Chirica Lucian-
Corneliu, Crețescu Valentin, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Ștefan Gheorghe și 
Teslariu Iuliana). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind acordarea unui 
sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui. 

 
* 

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

prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor 
școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
 



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

domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni cere permisiunea de a depune un amendament la 

proiectul de hotărâre din partea grupului consilierilor județeni ai USR PLUS. 
Dă citire amendamentului: 

 
Amendament 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului 
 burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 

 
‟Având în vedere: 
-Adresa nr. 15026/18.10.2021 prin care Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

‟Elisabeta Polihroniade‟Vaslui comunică următoarele: 
1. un număr de 59 elevi se încadrează pentru a primi burse de ajutor social; 
2. un număr de 17 elevi se încadrează pentru a primi burse de merit; 
3. un număr de 6 elevi se încadrează pentru a primi burse de studiu. 
- Propunerea Consiliului Județean de a acorda burse de studiu în valoare de 500 

lei și faptul că pentru anul școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor este stabilit 
prin Hotărârea Guvernului nt.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor 
de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul 2021-2022 și că art.4 
Hotărârea Guvernului nr.1094/2021 prevede faptul că ″autoritățile deliberative ale 
administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor″. 

- Cheltuielile necesare pentru încadrarea în sistemul școlar a beneficiarilor 
acestor burse și eforturile depuse pentru încadrarea în criteriile de acordare a acestor 
burse conform legislației aplicabile în vigoare; 

-Promovarea unui sistem de motivare și stimulare a performanței astfel încât și 
elevii beneficiari ai burselor de ajutor social să tindă spre a obține rezultate școlare 
astfel încât să se poată încadra în criteriile de acordare a burselor de studiu; 

Grupul de consilieri județeni aparținând Alianței USRPLUS propun modificarea 
articolului 2 astfel:  
Art.2.- Se aprobă cuantumul lunar al burselor prevăzute la art. 1, după cum urmează: 
a) bursă de merit- 650 lei; 
b) bursă de studiu-550 lei; 
c) bursă de ajutor social-500 lei. 

Menționăm că prin modificarea cuantumului burselor de studiu cu suma de 50 
lei/bursă impactul bugetar este de 3600 lei/an. Considerăm că această majorare poate 
contribui și la motivarea beneficiarilor de burse de ajutor social să își îmbunătățească 
performanțele școlare. 

Grup consilieri județeni Alianța USRPLUS: Mihaela-Vica Bîicu, Iuliana Teslariu, 
Mitică Afteni”. 

Nemaifiind alte discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, supune votului plenului consiliului județean amendamentul grupului 
consilierilor județeni ai USR PLUS. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost aprobat amendamentul 
grupului consilierilor județeni ai USR PLUS. 

Nemaifiind alte discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de 
hotărâre, cu amendamentul cuprins. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al 
anului școlar 2021-2022. 



* 
*    * 

XIX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării transferului temporar al dreptului 
de administrare a unui sector din drumul județean DJ 244D către U.A.T. Comuna 
Bunești-Averești și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

doamnei Mihaela-Vica Bîicu. 
Doamna Mihaela-Vica Bîicu înțelege că se transferă dreptul de administrare a 

acestei părți de drum din drumul județean DJ 244D către UAT Comuna Bunești-Averești, 
tocmai pentru lucrările să fie efectuate de către această comună. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că a sesizat și în cadrul ședinței comisiei 
de urbanism că e o deosebire între ceea ce s-a făcut până acum și ceea ce se face astăzi, 
adică înainte se solicita de către consiliul județean preluarea drumurilor pentru a sprijini 
finanțarea, lucrările, iar de această dată este invers.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
pe drumul respectiv, consiliul județean a aplicat diverse soluții pentru reabilitarea lui. O 
parte din acesta a fost reabilitat prin PNDL și altă parte prin banii consiliului județean 
(porțiunea Huși până la intersecția care duce la Bunești-Averești). Tot de consiliul 
județean a fost făcută partea de drum care trece prin Bunești-Averești către Iași, 3 km. 
Rămân de reabilitat încă 3 km până la limita cu județul Iași și acești 5 km care vor fi 
transmiși către comuna Bunești-Averești. Ca urmare a cererii UAT-ului, a acceptat acest 
transfer, consiliul județean urmând a-și asuma obligația de a investi pe restul de 3 km 
care să facă legătura cu Iași-ul, care deja a ajuns la limită cu drumul respectiv asfaltat.    

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că s-ar impune ca din partea consiliului 
județean o atenție sporită la acest tip de parteneriat pentru ca, dacă treaba nu merge, 
consiliul județean să preia din nou drumul și să facă treaba, deorece se știe că acolo au 
fost proteste vehemente din partea oamenilor care au așteptat rezolvarea acestei 
probleme.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, e de părere 
că nu poate ține cont de aceste proteste din moment ce nu au o soluție, nu pot rezolva 
problema. În ceea ce privește actualul proiect, dacă din varii motive comuna nu va putea 
să-și îndeplinească aceste obligații, consiliul județean va prelua sarcina. Speră că UAT-ul 
va reuși să asfalteze cei 5 km pe care i-a solicitat, spre beneficiul tuturor, în special al 
locuitorilor din zonă și a activității economice, cu precădere în sectorul vitivinicol. 

Precizează că ar putea fi o zonă de interes pentru cei care vizitează județul 
Vaslui și e de părere că aceasta poate fi trecută pe harta deja creionată de-a lungul 
timpului cu zonele turistice ale județului.  

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

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea solicitării transferului temporar al dreptului de administrare a unui 
sector din drumul județean DJ 244D către U.A.T. Comuna Bunești-Averești. 



 
* 

Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Valentin Crețescu. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 33. 
 

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

proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
177/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "REABILITARE ȘI 
MODERNIZARE DJ 242 G: VINDEREI (DJ 242C KM 0+000) – BRĂDEȘTI " și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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

domnului Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, cere 

permisiunea de a depune un amendament la proiectul de hotărâre. 
Dă citire amendamentului: 
 
                                      Amendament 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Vaslui nr. 177/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) 
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "REABILITARE 

ȘI MODERNIZARE DJ 242 G: VINDEREI (DJ 242C KM 0+000) – BRĂDEȘTI 
 

‟Ulterior elaborării și publicării proiectului de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.177/2020 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului 
de investiții ″REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 242 G: VINDEREI ( DJ 242C KM 0+000)- 
BRĂDEȘTI‟ s-a constatat că la art.I s-a strecurat o eroarte de redactare, motiv pentru 
care propun ca art. I să aibă următorul conținut: 

‟Art.I.-(1) Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiții 
‟Reabilitare și modernizare DJ 242G: Vinderei (DJ 242C km 0+000)- Brădești‟, conform 
anexei nr.1. 

(2) Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.177/2020 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI)  și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții ‟Reabilitare și modernizare DJ 242G: 
Vinderei (DJ 242C km 0+000)- Brădești‟ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.2.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului consiliului județean amendamentul domnului Ciprian-Ionuț Trifan, 
vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost aprobat amendamentul 
propus de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 



Nemaifiind alte discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de 
hotărâre, cu amendamentul aprobat. 

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2020 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 242 G: 
VINDEREI (DJ 242C KM 0+000) – BRĂDEȘTI". 

* 
*    * 

XXI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor 
tehnico - economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare 
DJ 242 C: limită județ Galați (Gara Docăneasa) – limită județ Galați (Gara Tălășmani)" și 
dă cuvântul următorilor consilieri: 

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 intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico - economici 
actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită 
județ Galați (Gara Docăneasa) – limită județ Galați (Gara Tălășmani)". 

* 
*    * 

XXII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 265/2016 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui 
reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, 
DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)”, cu modificările ulterioare și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 

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 intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 



Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 
privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum 
strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)”, cu 
modificările ulterioare. 

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Dan-Liviu Cain. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 32. 
 

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

prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.12/2017 privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 
4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești 
(DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  
modificările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Persoanele nominalizate precizează că s-a avizat favorabil proiectul de 

hotărâre.  
Nefiind intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.12/2017 privind aprobarea 
proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și 
modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 
247,  DJ 246)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare. 

* 
Revin în sala de ședință domnii consilieri județeni Dan-Liviu Cain și 

Valentin Crețescu. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 34. 
 

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

prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 43/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de 
Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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



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

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

proiectul de hotărâre.  
* 

Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Mădălin-Claudiu 
Căciulă. 

Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 33. 
 

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

domnului Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, cere 

permisiunea de a depune un amendament la proiectul de hotărâre. 
Dă citire amendamentului: 

„ Amendament 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de 

Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare 
 

‟Întrucât la articolul IV din ″Proiectul de hotărâre pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2018 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare s-a strecurat 
o eroare materială, propun ca , în conținutul acestui articol, în loc de ″Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere 
Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport‟ și a cheltuielilor legatre de proiect‟ să 
fie înscrisă ‟Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.43/2018 privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
‟Extindere Unitate Primiri Urgențe.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului consiliului județean amendamentul domnului Ciprian-Ionuț Trifan, 
vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost aprobat amendamentul 
propus de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

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

Domnul Gheorghe Veziteu spune că a solicitat lămuriri despre o situație cu 
care s-a confruntat și altădată. Precizează că domnul președinte, în referatul de 
aprobare, spune la un moment dat: ″față de soluțiile tehnice pentru realizarea investiției 
propuse în cadrul studiului de fezabilitate, proiectul tehnic a inclus o serie de modificări 
la nivel funcțional, arhitectural și la toate tipurile de instalații solicitate în special de 
ISU Vaslui și DSP pentru a putea obține avizul de protecție  civilă, avizul de securitate la 
incendiu și avizul Direcției de Sănătate Publică″.  

 În continuare, domnul Veziteu citează din referatul de aprobare modificările  
solicitate de instituția avizatoare. Vrea să știe de ce proiectanții, care au lucrat prima 
dată, nu s-au gândit că se lucrează la un obiectiv cu această destinație și, ca urmare, ar 
avea niște norme de respectat încă de la început și de ce  este nevoie să intervină 
consiliul județean pentru a corecta. Propune mai multă exigență la selectarea ofertanților 
la lucrările premergătoare acestor investiții. 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că, în legătură cu exigențele, ″nu poate 
intra în capetele oamenilor″, pentru că ei vin cu niște documente cu care se prezintă la 
licitație și câștigă licitația, după care prezintă un proiect. Explică că prin regulament, ISU 
a revenit și nu mai dă acele avize de principiu.  

Sunt situații în județ și în țară când, după primirea avizului de principiu, nu s-au 
mai dat alte avize. Avizul se dă o dată, ceea ce este de bun augur. Menționează că în 
primă fază se primea un aviz de principiu, după care se aviza proiectul tehnic.   

* 
Revine în sala de ședință domnul consilier județean Mădălin-Claudiu 

Căciulă. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 34. 
 

* 
Nemaifiind alte intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 

Județean Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de 
hotărâre. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2018 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu modificările 
ulterioare. 

* 
*    * 

XXV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe 
și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare și 
dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

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

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

Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind 
aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare. 

* 
*    * 

XXVI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr. 177/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean 
DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)”, Cod SMIS 



126247 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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 intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind 
aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 
(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)”, Cod SMIS 126247 și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare. 

* 
*    * 

XXVII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr. 185/2020 privind aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a 
unităților de învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 
și  a cheltuielilor  legate de proiect și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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 intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2020 privind 
aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ 
special din subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și  a cheltuielilor  legate 
de proiect. 

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Dan-Eduard Prisacaru. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 33. 
 

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Modernizarea 
Azilului de bătrâni și invalizi din raionul Cimișlia” și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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



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

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

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

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

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

domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni precizează că va vota în final acest proiect, dar ar trebui 

analizate cerințele Județului Vaslui mai întâi, și abia după să fie ajutată Republica 
Moldova. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că este vorba de o politică a Județului Vaslui în raport cu comunitățile din Republica 
Moldova și nu numai, ci și a județelor care sunt beneficiare ale programului de cooperare 
transfrontalieră, din care consiliul județean, de exemplu, trage milioane de euro. 
Subliniază că e necesar să fim frați cu cei din Republica Moldova și în rezolvarea nevoilor 
lor. Afirmă că atât timp cât dumnealui va fi la conducerea acestui consiliu județean, în 
continuare se va derula acest program. E de părere că banii alocați pentru raionul Cimișlia 
oricum nu ar fi rezolvat problemele spitalului din Bârlad.   

Domnul Liviu Iacob afirmă că nu a fost de acord întotdeauna cu susținerile 
domnului președinte, dar, în această situație, susține punctul de vedere al domniei sale și 
este normal să fie sprijinite comunitățile din Moldova, pentru că trebuie avut în vedere 
faptul că, așa cum a citit în presă, se fac mari presiuni din partea Rusiei de a-i desprinde 
din Uniunea Europeană. Consideră că i se pare normal să vadă din partea consiliului 
județean o mână întinsă și un ajutor frățesc. Până la urmă  este unul din rarele momente 
când susține și  apreciază ceea ce face  domnul Dumitru Buzatu. 

Nemaifiind intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de 
hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 32 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă” 
(Arcăleanu Marius-Marian). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea 
finanțării proiectului “Modernizarea Azilului de bătrâni și invalizi din raionul 
Cimișlia”. 

* 
                                                                *    * 

XXIX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ aferent obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 
G: Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădești" în vederea depunerii în cadrul Programului 
național de investiții "Anghel Saligny" și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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.  
Discuţii: 



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

Domnul Ciprian-Ionuț, vicepreședintele Consiliului Județea Vaslui, informează 
că pe ordinea de zi urmează patru proiecte de hotărăre care urmează a fi introduse la 
finanțare prin programul  ″Anghel Saligny″. Precizează că se lucrează și la alte proiecte,  
care, cu îngăduința consilierilor, vor fi votate într-o ședință de îndată  pentru a fi 
introduse în program. Speră ca aceste proiecte care se vor depune să fie și implementate. 

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

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent 
obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 G: Vinderei (DJ 242C km 
0+000) – Brădești" în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții 
"Anghel Saligny". 

* 
*    * 

XXX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ aferent obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită 
județ Galați (Gara Docăneasa) – limită județ Galați (Gara Tălășmani)" în vederea 
depunerii în cadrul Programului național de investiții "Anghel Saligny" și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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

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

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

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

Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent 
obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați 
(Gara Docăneasa) – limită județ Galați (Gara Tălășmani)" în vederea depunerii în cadrul 
Programului național de investiții "Anghel Saligny". 

* 
*    * 

XXXI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a 
devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții  ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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 intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările 
rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiții  ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705". 

* 
*    * 

XXXII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ aferent obiectivului de investiții „Pod pe DJ 245E, km 2+705" în 
vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent 
obiectivului de investiții „Pod pe DJ 245E, km 2+705" în vederea depunerii în cadrul 
Programului național de investiții „Anghel Saligny”. 

* 
*    * 

XXXIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea 
unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) 
locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte 
cu dizabilități” Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu 
dizabilități, Comuna Găgești, Județul Vaslui” și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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 intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea unui centru de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul 



proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități” Apel de 
proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna 
Găgești, Județul Vaslui”. 

* 
*    * 

XXXIV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea 
unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) 
locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoanele 
adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane 
cu dizabilități, Comuna Oltenești, Județul Vaslui” și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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 intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea unui centru de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul 
proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități”, Apel 
de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna 
Oltenești, Județul Vaslui”. 

* 
*    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  precizează 
că va mai fi o ședință de îndată, înainte de data de 06 noiembrie, pentru aprobarea altor 
proiecte care vor fi  depuse în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, 
deoarece termenul este data de 08.11.2021. Informează că în total sunt 7 proiecte pentru 
programul „Anghel Saligny”, subliniind că obligația consiliului județean este de a depune 
în termen aceste proiecte și, la final, se va vedea dacă județul se va regăsi printre 
beneficiarii programului de investiții amintit.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului subprefect Mircea Gologan. 

Domnul Mircea Gologan transmite felicitări pentru modul în care s-a desfășurat 
această ședință și cere tuturor sprijinul în vederea creșterii gradului de vaccinare, atât 
prin exemplul personal al consilierilor județeni, cât și prin acordarea sprijinului în  
comunitățile din care fac parte, astfel încât să fie scăzută presiunea pe cele trei spitale 
din județul Vaslui. Precizează că  managerul spitalului de la Huși este consilier al 
Consiliului Județean Vaslui, managerul  spitalului din Vaslui  a plecat  și sarcina 
autorităților locale este să scadă presiunea pe aceste spitale, pentru a permite și 
celorlalți bolnavi, care nu sunt confirmați covid, să aibă acces la servicii medicale. 

În încheiere urează tuturor succes în continuare. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, face apel la 
consilierii județeni să ia foarte în serios apelul domnului prefect și fiecare să încerce să-l 
disemineze către cetățenii județului.  

* 
*    * 

 
                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 octombrie 
2021. 

 
Ora 1630 

 

 

 

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