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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 30 iunie 2021, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

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

lucrările şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean 
Vaslui nr. 142/2021. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, în sistem 
videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom, cu respectarea prevederilor din O.U.G.       
nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 33 consilieri judeţeni în funcţie și 
președintele, şedinţa este legal constituită. 

Se declară deschise lucrările acesteia. 
Din partea Instituţiei Prefectului - Județul Vaslui participă domnul prefect 

Marcel Lăudatu. 
Participă directorii şi şefii compartimentelor de specialitate ai consiliului 

judeţean care au elaborat proiectele de hotărâri. 
 

* 
*     * 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local 
al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe perioada 
01.01.2021 – 31.03.2021; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui, 
pe anul 2021; 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei 
economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 2021; 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a 
drumurilor de interes județean a unui imobil aparținând domeniului public al comunei 
Alexandru Vlahuță și declararea de interes public județean a acestuia; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui, în 
calitate de membru fondator, la constituirea Asociației “Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui; 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru 
Protecția Copilului Vaslui; 



12. Informare cu privire la deplasarea efectuată în perioada 26-27 mai 2021 
în Republica Moldova, orașul Chișinău și raionul Anenii Noi. 

 
* 

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: 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de 
Proiectare pentru obiectivul de investiții „Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului 
Vaslui; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr. 1 și nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 124/2020 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului 
de investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan 
Vaslui”; 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” și a cheltuielilor legate de 
proiect. 
 

* 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 

votului plenului Consiliului Județean Vaslui suplimentarea ordinii de zi.  
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot pentru 

suplimentarea ordinii de zi.  
  Suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu majoritate de voturi: 30 voturi 

“pentru” și 4 “abțineri” (Arcăleanu Marius-Marian, Crețescu Valentin, Iacob Liviu și 
Rotariu Bogdan). 

 
* 

 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, propune 

modificarea ordinii de zi în sensul că, proiectele de hotărâre de la punctele 13-15, să 
fie dezbătute înaintea punctului nr.12 de pe ordinea de zi. 

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

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot pentru 
propunerea de modificare a ordinii de zi.  

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

Nu a votat domnul consilier județean Braniște Sorin. 
 

* 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 

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

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

cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu). 
Nu a votat domnul consilier județean Arcăleanu Marius-Marian. 
 

* 
*     * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, readuce la 
cunoștința consilierilor județeni faptul că, potrivit art. 228 alin. (2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor, 
consilierii care au interes patrimonial în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea 



situaţii, aceștia sunt obligaţi să anunţe la începutul ședinței interesul personal pe care îl 
au în problema respectivă, anunț care se va consemna în procesul-verbal al ședinței. 

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

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru”, 1 

vot “împotrivă” (Iacob Liviu) și 1 “abținere” (Crețescu Valentin). 
Nu a votat domnul consilier județean Arcăleanu Marius-Marian. 
 

*  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 

faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, este 
necesar votul majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, cu excepţia 
proiectelor de hotărâre de la punctele 1, 2, 3, 7, 14 și 15 pentru adoptarea cărora este 
necesar votul majorității absolute – 18 și a proiectelor de hotărâre de la punctele 5 și 
6, pentru adoptarea cărora este necesar votul a 2/3 din numărul consilierilor județeni 
în funcție – 23, potrivit prevederilor art. 139 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 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 extraordinară a Consiliului Judeţean Vaslui 
din data de 07 iunie 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 extraordinară a consiliului 
judeţean din data de 07 iunie 2021, al cărui conținut a fost aprobat cu majoritate de 
voturi: 32 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Afteni Mitică). 

Nu a votat domnul consilier județean Braniște Sorin. 
 

* 
                                                                *    * 

I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al 
Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe 
perioada 01.01.2021 – 31.03.2021 și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

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

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

Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 23 voturi “pentru” și 9 “abțineri” (Ardeleanu 

Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Filip Liviu, Gheorghe Ștefan, Iacob 
Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan și Veziteu Gheorghe) a fost adoptată 
hotărârea privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului 
Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe perioada 
01.01.2021 – 31.03.2021. 



Nu au votat domnii consilieri județeni Arcăleanu Marius-Marian și Braniște 
Sorin. 

 
* 

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

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

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

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

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

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

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu declară că în referatul de aprobare se vorbește de o 

creștere a fondului de rezervă la dispoziția consiliului județean, de la 200.000 de lei la 
500.000 de lei. Dorește să știe dacă există anumite obiective pentru care se face această 
suplimentare a fondului de rezervă, dacă există niște jaloane clare, dacă se iau în vedere 
anumite unități administrativ-teritoriale pentru care se dorește mărirea acestui fond de 
rezervă la dispoziția consiliului județean. 

       Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează  
că,  în principiu, a solicitat această creștere a fondului, deoarece acesta era insignifiant 
la momentul respectiv și deja s-a trecut de cele 6 luni de execuție bugetară, iar consiliul 
județean se confruntă cu o avalanșă de cereri de susținere a activității unităților 
administrativ-teritoriale. Consideră că, în cea mai mare parte, cei care trimit aceste 
cereri au intenții foarte bune și speră că, în condițiile în care nu se întrevede vreun 
sprijin din nicio altă parte, consiliul județean va putea să le ofere acest sprijin pentru 
finalizarea unor obiective de investiții.  

      Afirmă că este foarte sceptic în această privință, subliniind că dimensiunea 
modestă a acestui fond ilustrează întocmai posibilitățile consiliului județean. Precizează 
că doar acolo unde există o nevoie ultra presantă poate interveni, la momentul respectiv, 
consiliul județean. Dacă nu ar exista fondul acesta, care să fie și consistent, chiar dacă ar 
exista bunăvoință  din partea consilierilor, nu s-ar putea da nicio mână de ajutor cuiva. 

      Ca urmare, dat fiind și faptul că s-a amânat o discuție pe tema repartizării 
acelor sume care au rămas pentru echilibrare bugetară - întrucât reacțiile primite la 
propunerea  pentru repartizare au fost foarte multe -, prin consultări, prin discuții, se va 
vedea ce formulă se va găsi. Totodată, adresează primarilor rugămintea ca, beneficiind 
de faptul că premierul României va fi prezent în Vaslui, cu activități de partid, să ia 
măsurile de rigoare și să vină să transmită doleanțele lor în mod direct. 

Informează că vizita domnului prim-ministru este o vizită privată și nu a auzit 
să fie implicată vreo instituție din județul Vaslui, cum ar fi Prefectura, Consiliul 
județean. Afirmă că există o tradiție în linia guvernărilor liberale - și atunci să-i fie 
scuzată această notă politică - ca primul ministru, când vine în județul Vaslui, niciodată 
să nu ia contact cu autoritățile publice locale. Amintește că s-au făcut vizite în alte zone 
de interes din județ, cum ar fi Albița, iar, de această dată, domnul prim-ministru va fi 
prezent, din câte știe domnia sa, la Sala Sporturilor.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
      Domnul Gheorghe Veziteu declară: „Să revenim la problemele noastre, 

domnule președinte! Am întrebat concret dacă se au în vedere anumite obiective. Așa, 
vorbim politică!” 
       Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, subliniind că 
nu vorbește politică, precizează că obiectivul consiliului județean este de a răspunde 
necesităților de urgență, acolo unde nimic nu mai este de făcut, în condițiile în care la 6 
luni de execuție bugetară situația stă așa cum se știe. Așa cum a mai spus, consiliul 



județean va răspunde doar acolo unde trebuie salvată o situație, pentru că nu își poate 
permite, având în vedere dimensiunea fondurilor respective și faptul că ce mai este din 
fondul de echilibrare trebuie dat mai întâi acelora care au strictă nevoie de echilibrare. 

Precizează că aici nu se discută despre alimentarea bugetelor într-un mod 
″egalitarist″. Informează că, în momentul acesta, nu este luată în vedere nicio cerere 
precisă, dar consiliul județean așteaptă pregătit, atât cât poate, să intervină acolo unde 
va fi prima mare problemă care să pună în imposibilitate de a-și desfășura activitatea o 
unitate administrativ-teritorială. 
                   Domnul Liviu Iacob declară: „Domnule președinte, dacă tot l-ați menționat 
pe primul-ministru care, probabil, va veni în Vaslui, vă așteptăm cu niște flori la Sala 
Sporturilor să-l întâmpinați.” 
                   Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde: 
„Eu l-aș fi așteptat într-un mod protocolar și asigurând toată stima și un comportament 
absolut civilizat la instituțiile oficiale ale statului român, printre care se numără și 
consiliul județean. Dar, dacă vizita are doar caracterul acesta, eu nu pot decât să  
sugerez celor care doresc să-i comunice ceva să profite de această ocazie.” 

        Domnul Gheorghe Veziteu declară: „E mai bine decât să-l așteptați cu 
fanfara!” 
                  Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă: 
„Nu știu! Acolo, probabil, cetățenii care se organizează pot să-l aștepte și cu fanfara. Nu 
uitați un lucru, că acelora care evită căile oficiale de dialog trebuie să ne adresăm 
cumva! Să găsim o formulă de a spune ceea ce dorim.” 

Dă cuvântul domnului Marian Dan-Mihai, vicepreședintele Consiliului județean 
Vaslui. 
         Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, luând 
cuvântul, declară că achiesează la ideea domnului președinte. Este de părere că ar fi bine 
ca domnul premier să poată fi convins de consilierii județeni să facă o vizită la Consiliul 
Județean Vaslui, unde, cu siguranță, îi vor fi puse la dispoziție toate solicitările și nevoile 
parvenite de la primarii județului Vaslui. Totodată, îi va pune la dispoziție nevoile pe care 
le are instituția Consiliul Județean Vaslui.  

Propune ca, în situația în care domnul premier nu va avea timpul necesar 
pentru această vizită, o delegație din partea Consiliului Județean Vaslui să-l întâmpine pe 
domnul prim-ministru și să-i aducă, personal, la cunoștință toate aceste nevoi și solicitări 
pentru că,  observă prin vocea consilierilor județeni, în special de la Partidul Național 
Liberal, că se așteaptă rezolvarea acestor probleme doar din partea Consiliului Județean 
Vaslui. Consideră că această instituție nu poate, din păcate, pe baza bugetului asigurat 
de către Guvernul României, să rezolve aceste probleme. Încheie cu îndemnul: „Prin 
urmare, haideți să fructificăm această oportunitate și, chiar personal, voi transmite 
primarilor din județul Vaslui această informație, pentru că mâine se va afla în județul 
Vaslui premierul Cîțu și poate că nu va fi doar la o ședință politică, poate va fi și la o 
întâlnire despre administrația județului Vaslui.” 
             Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
domnia sa nu are niciun fel de reținere. Dacă sunt consilieri județeni doritori, indiferent 
de la ce partid, să formeze o astfel de delegație. Menționează că domnia sa nu se duce 
pentru că ar trebui să fie invitat. Însă pot face acest lucru consilierii județeni ai 
Partidului Național Liberal, cărora  le pot fi furnizate toate documentele necesare legate 
de nevoile pe care le au autoritățile publice locale, inclusiv consiliul județean. Și atunci, 
dacă doresc să transmită aceste informații, o pot face. 
             Domnul Gheorghe Veziteu afirmă: „Bineînțeles că noi avem dialoguri 
constructive cu primul ministru al României! Să nu credeți că noi, cei de aici, nu facem  
de fiecare dată discuții pe problemele Vasluiului, indiferent cum s-a numit prim-
ministrul. Dar noi vorbim aici despre problemele județului Vaslui.”  
             Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă ce 
semnificație are expresia ”dialoguri constructive”, precizând: „Cred că nu aceea că 
dumneavoastră spuneți și nimeni nu vă aude!” 

   Domnul Gheorghe Veziteu răspunde: „Nu s-a întâmplat asta niciodată!” 



             Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, face 
observația: „Nu am primit niciun semnal de la guvern că dumneavoastră ați fi transmis 
ceva. Nu s-a ținut cont nici de propunerile consiliului ca atare, cerute oficial.” 
             Domnul Gheorghe Veziteu este de părere că: „Asta e un fel de retorică a 
dumneavoastră. Noi revenim la oile noastre, la problemele consiliului județean, la 
ședința de astăzi. Și vă reamintesc că, din această cauză, noi am pus problema. Pentru 
că noi cunoaștem că sunt probleme, dorința noastră este ca aceste alocări, am spus-o și 
în anii trecuți, o spunem și astăzi, să se facă echilibrat și în mod just, în mod echitabil.” 
             Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu este cazul ca dumnealui să-și bată capul cu aceste alocări. Recomandă consilierilor 
județeni să aducă la cunoștință nevoile reale. Subliniază: „Sunteți un exponent important 
al partidului de guvernare și eu cred că domnul prim-ministru va fi sensibilizat și va lua o 
măsură. Dacă nu va fi sensibilizat, eu voi constata doar că nu vă bagă în seamă și nimic 
altceva.”  
             Domnul Gheorghe Veziteu răspunde: „Așa cum nu v-au băgat nici ai  
dumneavoastră pe dumneavoastră, că altfel erau multe probleme rezolvate.” 
              Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, reamintește 
că județul Vaslui a fost finanțat la un nivel foarte înalt în timpul guvernărilor PSD, dar nu 
dorește să se discute despre acest lucru. În cadrul ședinței de consiliu județean se discută 
despre nevoile tuturor primarilor din județ, indiferent de culoarea politică. 
              Domnul Gheorghe Veziteu  declară că asta și-au dorit  și dumnealor,  
întotdeauna. Precizează că a vorbit în numele tuturor celor cu probleme, fie că erau mai 
apropiați sau nu de domnul președinte Dumitru Buzatu. 
              Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, consideră că 
ar trebui să se oprească aici cu privire la acest subiect, până când va trece vizita și un 
timp rezonabil pentru primirea unui răspuns. 

Dă cuvântul domnului Vasile Voicu. 
       Președintele Consiliului Județean Vaslui atenționează asupra faptului că omnul 
consilier Voicu are o problemă cu conexiunea.  
      Domnul Gheorghe Veziteu  face observația că mai mulți consilieri au probleme 
tehnice. 

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

Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, 
Gheorghe Ștefan, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Teslariu Iuliana și 
Veziteu Gheorghe) a fost adoptată hotărârea privind rectificarea bugetului local al 
județului Vaslui, pe anul 2021. 

Nu a votat domnul consilier județean Arcăleanu Marius-Marian. 
 

                                                                   * 
                                                                *    * 

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

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

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

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

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

Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 19 voturi “pentru” și 13 “abțineri” (Afteni Mitică, 

Ardeleanu Mihai, Bîicu Mihaela-Vica, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu 



Valentin, Filip Liviu, Gheorghe Ștefan, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu 
Bogdan, Teslariu Iuliana și Veziteu Gheorghe a fost adoptată hotărârea privind 
rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial 
din venituri proprii pe anul 2021. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Arcăleanu Marius-Marian și Braniște 
Sorin. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
poate nu s-a făcut bine înțeles. Precizează că, de fiecare dată, i-a invitat pe consilierii 
județeni să se pronunțe în legătură cu proiectele de hotărâre care sunt pe ordinea de zi.  
Chiar dacă nu este nevoie să fie explicate voturile, este bine ca atunci când sunt  anumite 
opinii în legătură cu proiectul de hotărâre, acestea să fie comunicate, deoarece se poate 
greși  și e bine ca aceste greșeli să poată fi corectate la timp. Astfel,  lucrurile pot fi 
aduse la normal cu condiția să se știe lucrul acesta. Altminteri, doar prin simpla 
exprimare a votului,  consiliul județean va avea mult de lucru în cazul în care se produce 
o eroare.  

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-
militare a judeţului Vaslui, ediția 2021 și dă cuvântul domnului Cain Dan-Liviu, 
preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea 
consiliilor locale, pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

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

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

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Crețescu 

Valentin și Iacob Liviu) a fost adoptată hotărârea privind aprobarea actualizării 
Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 2021. 

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către U.A.T. 
Județul Vaslui. 

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

că avizele comisiilor au fost prezentate în ședințele anterioare. Subliniază că este vorba 
de acea suprafață de teren necesară stabilizării drumului județean care traversează 
municipiul Huși spre cartierul Corni și care încă nu a primit votul consilierilor județeni.  

Întreabă dacă cineva dorește să facă precizări în legătură cu acest proiect de 
hotărâre sau orice altceva legat de acest proiect. Reamintește că instituția va trebui să-i 
comunice titularului suprafețelor de teren hotărârea Consiliului Județean Vaslui și, ca 
urmare, probabil, acesta va acționa instituția în instanță pentru recuperarea unor 
drepturi patrimoniale care i se cuvin. Arată că acest proiect de hotărâre a fost votat 
favorabil de către consilierii PSD și  ALDE. 

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Precizează 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, Gheorghe Ștefan, Iacob Liviu, 
Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Teslariu Iuliana și Veziteu Gheorghe). 
                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
plenul consiliului județean că acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat. Totodată, 
precizează că proiectul va fi supus votului, în permanență, în ședințele următoare, până 
când toată lumea va fi convinsă de necesitatea acestui  proiect care nu face altceva 



decât să deschidă o procedură, aceea de achiziționare. Până atunci, cetățenii 
municipiului Huși vor fi ținuți la curent cu atitudinea aleșilor locali în raport cu această 
problemă pe care o are municipiul Huși.   

*    
*    * 

VI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a 
drumurilor de interes județean a unui imobil aparținând domeniului public al comunei 
Alexandru Vlahuță și declararea de interes public județean a acestuia și dă cuvântul 
următorilor consilieri județeni: 

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

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

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

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

domnului consilier județean Dorin  Emil. 
Domnul Dorin Emil intervine cu precizarea că la proiectul de hotărâre de la 

punctul 5 de pe ordinea de zi, și grupul consilierilor Pro România a votat favorabil. 
                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
deja știa acest lucru, însă a fost o eroare din partea domniei sale.  

Întreabă dacă dorește cineva să intervină în legătură cu proiectul de hotărâre 
de la punctul nr.6.  Precizează că este vorba de preluarea unui drum pe care să-l 
încadreze în categoria drumurilor de interes județean. Reamintește că, așa  cum știu cu 
toții, consiliul județean a făcut niște eforturi considerabile pentru ca punctele de interes 
de pe raza județului Vaslui să poată fi atinse pe căi rutiere bine amenajate și care să 
preteze la o circulație decentă. 

Menționează că mai este mult până când toate aceste trasee să dea satisfacție 
tuturor celor care se deplasează pe ele. Sunt multe puncte de interes și mai este  de 
făcut, poate, o hartă a acestora. Trebuie realizat un album care să prezinte, atât situarea 
lor geografică, cât și istoricul acestora și importanța religioasă, culturală, științifică 
ș.a.m.d. Județul Vaslui are puncte de interes care pot fi definite din diferite părți. Dacă 
se discută despre situl de la Emil Racoviță, se discută de un punct de interes în ceea ce 
privește locul  care a aparținut unei mari personalități românești. Dacă se discută despre 
Mănăstirea de la Cozmești, o mănăstire cu un trecut istoric impresionant, se va discuta și 
despre faptul că anul acesta se vor sărbători 300 de ani de la fondarea acesteia...  

Totodată, declară că puncte de interes sunt și Muzeul Județean “Ștefan cel 
Mare ”Vaslui și Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad,  în special cu amenajarea specifică. Un alt 
punct de interes este și locul unde a fost descoperit locul mamuților expuși astăzi în 
muzeele centrale. Precizează că sunt multe alte lucruri și poate se va reuși săparea unuia 
din mormintele scitice în care să fie găsite mărturii semnificative ale trecutului, 
completând astfel gama acestor puncte de interes. 

Din acest punct de vedere, proiectul de hotărâre vizează realizarea unui drum 
de acces la situri, pe care se află Mănăstirea Alexandru Vlahuță și beneficiază de niște 
dotări care merită atenția consiliului județean. Întreabă dacă dorește cineva să intervină.  

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

privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean 
a unui imobil aparținând domeniului public al comunei Alexandru Vlahuță și 
declararea de interes public județean a acestuia. 

Nu au votat domnii Marian-Dan Mihai și Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinții 
Consiliului Județean Vaslui. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, solicită 
confirmarea din partea domnilor consilieri județeni că pot dialoga.  

Domnul Gheorghe Veziteu răspunde că salută demersurile care sunt benefice și 
precizează că a votat în consecință. 

*    
*    * 

VII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui, în calitate 
de membru fondator, la constituirea Asociației “Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui” și 
dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

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

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

domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni, luând cuvântul, declară că și-ar fi dorit ca și municipiul 

Bârlad să fi fost membru fondator, dar a înțeles că dumnealor și-au exprimat dorința de a 
nu fi, deocamdată, membri fondatori. Consideră că această asociație va aduce un plus 
județului Vaslui, ceea ce era benefic și pentru municipiul Bârlad. Poate se luau ceva 
fonduri europene și ajungeau și la Bârlad. Se pare că, de data aceasta, “ne-a scăpat”. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
acum se vorbește doar de operațiunile de constituire a Asociației. Se va lăsa deschis 
accesul oricărui membru care dorește să intre în perspectiva participării la o aplicație de 
finanțare pe această temă. Se știe că vor fi direcționate fonduri în sensul acesta. Consiliul 
județean se pregătește să aibă instrumentele necesare accesării și nu se va bara accesul 
nimănui, chiar dacă, din considerente conjuncturale, pentru un moment, nu sunt încă 
prezenți ca solicitanți de a participa. Disponibilitatea consiliului județean rămâne 
neatinsă și se așteaptă pe toți cei care doresc să intre în această asociație.  

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu) a 

fost adoptată hotărârea privind aprobarea participării Județului Vaslui, în calitate 
de membru fondator, la constituirea Asociației “Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”. 

Nu au votat domnii Marian-Dan Mihai și Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinții 
Consiliului județean Vaslui și domnul consilier județean Arcăleanu Marius-Marian. 

 
*    

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad 
și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

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

proiectul de hotărâre.  



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

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Chirica Lucian-

Corneliu) a fost adoptată hotărârea privind aprobarea modificării organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad. 

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

*    
*    * 

IX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

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

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

Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 29 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Crețescu 

Valentin și Iacob Liviu) a fost adoptată hotărârea pentru modificarea unor poziții din 
anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Arcăleanu Marius-Marian, Bîicu Mihaela-
Vica și Prisacaru Dan-Eduard. 

*    
*    * 

X. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui 
și dă cuvântul domnului Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, 
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta avizul la 
proiectul de hotărâre. 

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

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

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu întreabă, dacă în cazul postului contractual, atunci 

când acesta se transformă într-un post de funcționar public, există o deosebire între fișa 
postului.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
doamnei Ramona Ciobanu, șef serviciu în cadrul Serviciului Managementul Resurselor 
Umane. 

Doamna Ramona Ciobanu, luând cuvântul, informează că există o deosebire, în 
sensul că atribuțiile pentru funcția publică sunt cele de prerogative de putere publică, pe 
când personalul contractual nu are astfel de atribuții. Atribuțiile pe care le va îndeplini 
persoana care va fi angajată, dacă va fi angajat cineva pe acest post, sunt cele privind 
elaborarea de acte administrative, elaborarea procesului-verbal și al minutei ședințelor 
consiliului județean.  



Domnul Gheorghe Veziteu întreabă dacă nu sunt aceleași atribuții și de ce a 
trebuit să se transforme acest post. 

Doamna Ramona Ciobanu declară că nu sunt aceleași atribuții. 
Domnul Gheorghe Veziteu reamintește că s-a mai discutat și cu alte ocazii că, 

ușor, se transformă toți cei în regim contractual în funcționari publici. Poate nu este 
necesară această transformare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că este strict necesară această transformare, pentru că este nevoie de funcții publice la 
compartimentul care se ocupă cu organizarea ședințelor. Consiliul județean este obligat 
să includă postul în categoria funcțiilor publice, întrucât activitatea arhivarului s-a 
diminuat până la inexistent, întrucât arhiva consiliului județean nu mai este gestionată de 
un arhivar din rândul personalului consiliului județean, ci face obiectul unui contract 
specializat de administrare a acestei arhive.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Mitică Afteni. 

Domnul Mitică Afteni, luând cuvântul, propune ca, la următoarele transformări 
de posturi, doamna Ciobanu să pună la dipoziția consilierilor județeni, ca anexă la 
proiectul de hotărâre, și noile responsabilități, astfel încât să fie clar și să nu mai întrebe 
de fiecare dată. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
nu ar fi nicio problemă. Dacă sunt lucruri necunoscute, să se întrebe, atât în plen în 
cadrul dezbaterii, cât și în cadrul comisiilor de specialitate. 

Domnul Mitică Afteni solicită ca atribuțiile să le fie puse la dispoziție într-un 
sumar, nu toate atribuțiile. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
se va face un sumar care să facă distincția între funcția publică și funcția contractuală. 

Doamna Ramona Ciobanu precizează că sunt atribuții de prerogative de putere 
publică prevăzute de Codul administrativ și, din acest motiv, nu au fost detaliate toate 
atribuțiile funcției publice. 

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că nu toți consilierii sunt la curent cu definiția concretă a ceea ce înseamnă atribuții de 
putere publică. Domnii consilieri județeni doresc câteva precizări pentru a se vedea 
diferența între o persoană care este angajată contractual și o persoană care are funcție 
publică. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că, de fiecare dată, este nevoie 
argumentarea fiecărei transformări, cu atât mai mult cu cât s-a dezbătut și contractul 
cadru care stă la baza unei anumite categorii de personal. Cele două sunt aproape 
identice. Cu atât mai mult, trebuie să se știe despre ce este vorba.  

Precizează că fiecare are propria opinie și, prin urmare, se va vota în 
consecință, aceasta fiind democrația. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că ideea era să se facă distincție între ceea ce înseamnă atribuțiile personalului 
contractual și atribuțiile personalului care are funcție publică. 

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 24 voturi “pentru” și 9 “abțineri” (Arcăleanu 

Marius-Marian, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, 
Gheorghe Ștefan, Iacob Liviu, Rotariu Bogdan și Veziteu Gheorghe) a fost adoptată 
hotărârea privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Nu a votat domnul consilier județean Prisacaru Dan-Eduard. 
 

*    
*    * 

XI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția 
Copilului Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 



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

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

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

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

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 3 “abțineri” (Crețescu 

Valentin, Iacob Liviu și Pălăduță Louis-Iulian) a fost adoptată hotărârea privind 
modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui. 

Nu a votat domnul consilier județean Prisacaru Dan-Eduard. 
 

*    
*    * 

XIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de 
Proiectare pentru obiectivul de investiții „Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului 
Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

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

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

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

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

Dă cuvântul domnului Ciprian-Ionuț Trifan. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
luând cuvântul, cere permisiunea de a da citire unui amendament, nu înainte de a 
preciza că au fost probleme cu internetul și este posibil ca la unul sau două puncte să nu 
fi votat, din cauza infrastructurii de internet. 

În ce privește amendamentul, este vorba de o eroare materială: a fost scris 
cuvântul “fără TVA” la ambele sume. Suma “fără TVA ” și suma ”cu TVA” aveau scrise 
“fără TVA”. 

Dă citire amendamentului: 
“Amendament 

pentru îndreptarea erorii materiale la proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții 

 “Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui 
 
Având în vedere că, în Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Axa rutieră 
strategică Sud-Vest a județului Vaslui”, la punctul 3.2 – Estimarea cheltuielilor pentru 
proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de 
investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de 
specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea 
avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege, alin.(2), s-a strecurat o eroare 



materială, în sensul că, suma de 4.815.443,74 lei fără TVA, reprezintă suma cu TVA 
inclus, și nu fără TVA cum eronat s-a trecut. 

Pentru îndreptarea erorii materiale, propunem reformularea aliniatului 2, 
după cum urmează: <În urma analizei făcute s-a stabilit valoarea estimată pentru 
realizarea documentației tehnico-economice, cumulat pentru toate fazele, în sumă de 
4.046.591,38 lei fără TVA, respectiv 4.815.443,74 lei cu TVA, împărțită pe două loturi și 
activități după cum urmează ...> 

Informează că amendamentul a fost comunicat pe e-mail fiecărui consilier 
județean. 

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

Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni, luând cuvântul, întreabă, plecând de la faptul că tot se 

spune “s-a strecurat”, fiind convins că cineva a scris acest document, dacă acesta a fost 
verificat de ceilalți colegi cu atribuții în acest sens și cum a fost posibilă ca o asemenea 
eroare să ajungă în proiect. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că nu poate spune exact mecanismul de producere a acestei erori, dar asigură că nu este 
un text transcendental, venit de sus. Pur și simplu, sunt greșeli omenești. Au pus aceeași 
sumă și “cu” și “fără TVA”, ceea ce este imposibil. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că suma este bună, doar cuvântul “fără” a fost introdus la ambele sume.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
domnului consilier județean Mitică Afteni rugămintea de a avea înțelegerea necesară.   

Domnul Mitică Afteni declară că poate pesoanele respective au nevoie de o 
instruire suplimentară, pentru a se corecta, întrucât au mai fost asemenea erori 
materiale, și domnul vicepreședinte Trifan își aduce aminte.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că este posibil să aibă, dar se încearcă corectarea în permanență. Solicită înțelegerea 
necesară și, dacă se sesizează vreo eroare, să fie adusă întotdeauna la cunoștință. Este 
bine că, până la urmă, s-a observat, altfel ar fi trebuit să fie o a doua ședință pentru a 
face corecția necesară, fiind vorba de niște documente care vor face parte dintr-o 
aplicație foarte importantă pentru județul Vaslui, cea de realizare a celui de al doilea 
drum strategic.  

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

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

că amendamentul propus de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele 
Consiliului Județean Vaslui, a fost aprobat cu majoritate de voturi: 31 voturi 
“pentru” și 1 “abținere” (Crețescu Valentin).  

Nu au votat domnii consilieri județeni Prisacaru Dan-Eduard și Voicu Vasile. 
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre, cu amendamentul aprobat. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu) a 

fost adoptată hotărârea privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare 
pentru obiectivul de investiții „Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Arcăleanu Marius-Marian, Bularda 
Carmen și Crețescu Valentin. 

*    
*    * 

XIV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr. 1 și nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 124/2020 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. 
Constantin Pufan Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 



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

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

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. Pricop Ghiorghe, secretarul comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport,   

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Secretarul și președinții celor patru comisii de specialitate precizează că s-a 

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

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

Dă cuvântul domnului Ciprian-Ionuț Trifan. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan dă citire amendamentului: 
 

“Amendament 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Vaslui nr. 124/2020 privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” 
 

Având în vedere faptul că, în Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre privind 
privind aprobarea modificării anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 124/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienței 
energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” s-a omis scanarea și publicarea 
Devizului General și Devizelor pe obiecte, propun completarea respective anexe cu 
aceste documente, care se vor introduce în Documentația de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții (DALI) după punctul 5.3 – Durata de realizare și etapele principale corelate cu 
datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape 
principale. 

Menționăm faptul că aceste devize se regăsesc în formatul fizic al anexei nr.1 
la proiectul de hotărâre și au fost puse la dispoziția membrilor Comisiei Tehnico-
Economice (CTE) a Consiliului Județean Vaslui, care a eliberat Avizul nr.3/28.06.2021. 

De asemenea, informațiile din aceste documente au fost preluate și 
evidențiate în Anexa nr.2 – PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului 
de investiție “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILELOR C.S.E.I. CONSTANTIN 
PUFAN VASLUI.> 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
rugămintea, înainte de a supune la vot acest amendament, așa cum a făcut-o și domnul 
consilier județean Mitică Afteni, ca cei care elaborează proiectele de hotărâri să fie mai 
atenți. Nu este vreo chestiune de conținut, dar  solicită direcțiilor de specialitate să 
verifice documentele care sunt necesare pentru susținerea hotărârilor consiliului 
județean, în așa fel încât să nu mai apară astfel de probleme. 

Domnul Mitică Afteni declară că acum se poate trece cu vederea. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 

domnului consilier județean Mitică Afteni pentru atitudinea binevoitoare. 
Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Cu atât mai mult, cu cât este vorba de o 

eroare materială, nu de una umană …”. 



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

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

că amendamentul propus de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele 
Consiliului Județean Vaslui, a fost aprobat cu majoritate de voturi: 32 voturi 
“pentru” și 1 “abținere” (Crețescu Valentin).  

Nu a votat domnul consilier județean Căciulă Mădălin-Claudiu.   
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre, cu amendamentul aprobat. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Crețescu 

Valentin și Iacob Liviu) a fost adoptată hotărârea privind aprobarea modificării 
anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 124/2020 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a 
imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui. 

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

*    
*    * 

XV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a 
imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect și dă 
cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

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

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

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

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

Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Crețescu 

Valentin și Iacob Liviu) a fost adoptată hotărârea privind aprobarea proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” și a 
cheltuielilor legate de proiect. 

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

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

prezintă Informarea cu privire la deplasarea efectuată în perioada 26-27 
mai 2021 în Republica Moldova, orașul Chișinău și raionul Anenii Noi. 

Întreabă dacă sunt sunt intervenţii, întrebări, clarificări, observaţii. Nu sunt. 
Domnul Mitică Afteni adresează felicitări pentru obținerea titlului de “Partener 

de onoare în susținerea culturii”. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 

domnului consilier județean pentru felicitări, arătând că felicitările trebuie adresate 
consiliului județean, întrucât acesta este partenerul celor de la Anenii Noi, nu numai în 



ceea ce privește desfășurarea unor activități culturale. Acest parteneriat va continua să 
existe chiar în această vară, când vor participa maestrul Eugen Doga și grupul Brio 
Sonores, care are un palmares internațional bogat, la un concert în timpul Zilelor 
Vasluiului. 

Precizează că existența unui asemenea titlu se datorează activității Consiliului 
Județean Vaslui și a altor proiecte, fiind parteneriate în care s-au realizat obiective 
împreună cu unități administrativ-teritoriale din Republica Moldova - o modalitate 
concretă de a ne exprima sprijinul pentru frații din Republica Moldova. 

Domnul Mitică Afteni întreabă dacă domnii consilieri județeni pot primi 
invitații la acest concert. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că nu numai că domnii consilieri județeni vor primi invitații, dar este și o obligație, 
dincolo de plăcerea de a lua parte la o asemenea manifestare culturală, consiliul 
județean fiind susținătorul acestui eveniment. 

Nemaifiind intervenții, aduce la cunoștință că, în prima jumătate a lunii iulie, 
va avea loc următoarea ședință, din anumite rațiuni legate de anumite programări pe 
care le au colegii, din cauza concediului. 

Propune ca această ședință să aibă loc în comuna Pădureni, în localul taberei la 
a cărei construcție Consiliul Județean Vaslui a participat prin sprijinul acordat unității 
administrativ-teritoriale.  

Adresează domnilor consilieri județeni, dacă sunt de acord, rugămintea de a-și 
exprima acordul. 

Domnul Mitică Afteni informează că Grupul USR Plus este de acord. 
Domnul Vasile Voicu întreabă, referitor la vizita premierului în județului 

Vaslui, de ce are loc la Sala Sportului. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 

s-a trecut de acest punct și adresează rugămintea de a nu-l mai aborda.  
Revine la propunerea de a desfășura ședința consiliului județean în sala de 

festivități a taberei de la Pădureni, cerând acordul domnilor consilieri județeni. 
Doamna Cristina-Mihaiela Tiron întreabă în ce dată se va desfășura ședința 

consiliului județean. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 

că aceasta va avea loc în prima jumătate a lunii iulie, urmând a se comunica ulterior. 
 
                                                      * 

                                                                   *    * 
 
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 30 iunie 2021. 
 
Ora 1230 

 

          PREŞEDINTE, 
                           Dumitru Buzatu        
 
 
              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                   Diana-Elena Ursulescu 
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Consilier – Cristina Arcăleanu 



 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


