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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 30 septembrie 2021, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

ORA 15,00 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide 

lucrările şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean 
Vaslui nr. 224/2021, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 31 consilieri judeţeni în funcţie și 
președinte, lipsind domnii consilieri județeni Căciulă Mădălin-Claudiu, Filip Liviu și Huzum 
Gicu, şedinţa este legal constituită. 

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. 

 
* 

*     * 
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 repartizarea pe unități administrativ-teritoriale 
ale Județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării 
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2021;  

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

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare 
de 20.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor 
împrumuturi din Trezoreria Statului; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local 
al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 
01.01.2021 – 30.06.2021; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în 
domeniul privat al Județului Vaslui a unor construcții aflate în administrarea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, în vederea scoaterii din 
funcțiune, casării și demolării acestora; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei 
suprafețe de teren aflată în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui – se propune retragerea acestuia de pe ordinea 
de zi.  



8. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul 
public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie ”Prof. dr. G.K. 
Constantinescu” în domeniul public al Județului Vaslui; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 
devizului general pentru lucrările rest de executat al obiectivului de investiții ”Reabilitare 
și modernizare drum județean DJ 244 H: DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), 
județul Vaslui"; 

10. 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  ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 
C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 
245A), L=19,110 km, județul Vaslui"; 

11. 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  ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248 
A: Limită județ Iași – Siliștea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207E (Oșești), județul 
Vaslui"; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu 
Galian – Tăcuta –Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui"; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 
devizului general pentru lucrările rest de executat al obiectivului de investiții "Reabilitare 
și modernizare drum județean DJ 241C: limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-
Pietrei – Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui"; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159: limită județul 
Neamț – Băcești – Băbușa – Păltiniș - Slobozia – Racova – Trohan – Pungești – Siliștea – 
Armășoaia - Bleșca ( DN2F ), km 64+500 ÷ 77+500 (13,000 km), Județul Vaslui"; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții ”Școala Profesională Specială <<Sfânta Ecaterina>> Huși, județul 
Vaslui"; 

16. 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"; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional de 
modificare a Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Cimișlia 
din Republica Moldova, semnată la Vaslui, la data de 23 septembrie 2015; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru 
Mediu al Județului Vaslui, pentru perioada 2021 – 2025; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad; 

21. Proiect de hotărâre pentru schimbarea denumirii Serviciului Public 
Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a 
Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din 
cadrul acesteia; 

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



23. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului 
colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui; 

25. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr.199/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 
Vaslui în consiliul de administrație al Muzeului ,,Vasile Pârvan” Bârlad; 

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

27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Vaslui; 

28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă 
,,Constantin Pufan” Vaslui; 

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

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

31. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Vaslui în consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ,,Sfânta 
Ecaterina” Huși; 

32. Proiect de hotărâre 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; 

33. Informare cu privire la deplasarea efectuată în data de 17 august 2021 în 
Republica Moldova, Raionul Cimișlia. 

 

Adresează rugămintea ca ultimul punct să fie prezentat înaintea proiectelor de 
hotărâre aflate la punctele 25-32 pe ordinea de zi a consiliului județean, acestea fiind cu 
vot secret. 

Totodată, reamintește că, în calitate de inițiator, a propus retragerea 
proiectului de hotărâre aflat la punctul 7 pe ordinea de zi, potrivit art. 136 alin.(11) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

* 
*     * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, cu modificarea 
propusă, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi (31 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 25 - 32, unde se va utiliza votul 
secret, potrivit prevederilor art. 139 alin.(6) și (7) din Codul administrativ. 



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 majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu). 

*  
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 1-6 și 9-17 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 de îndată a Consiliului 
Judeţean Vaslui din data de 27 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 de îndată a consiliului 
judeţean din data de 27 septembrie 2021, al cărui conținut a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”).  

* 
*    * 

I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale 
Județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării 
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale 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 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 consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 

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

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

Domnul Gheorghe Veziteu salută faptul că județul Vaslui a mai primit o sumă 
de  7.393 mii lei cu destinația drumuri, alocată din TVA. Precizează că anumite temeri de 



la început de an s-au mai risipit, în sensul că județul Vaslui a primit, per total în anul 
2021, suma de 18.482.000 lei, aliniindu-se la alocările din ultimii ani.  

Totodată, remarcă următorul aspect: Consiliul Județean Vaslui și-a reținut 5.000 
mii lei, rezultând sume aflate la dispoziția consiliului județean în sumă de de 15.279.000 
lei. Remarcă și salută faptul că s-a propus alocarea unor sume către unele unități 
administrativ-teritoriale, mai puțin suma propusă a se aloca comunei Ștefan cel Mare - de 
600 mii lei, comună pentru care s-au mai alocat sume. Consideră că această comună stă 
mult mai bine decât alte unități administrativ-teritoriale la capitolul fonduri la dispoziție. 

Din acest motiv, grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal cere 
permisiunea de a prezenta un amendament la acest proiect de hotărâre. 

Dă citire amendamentului: 
 
                                          “Amendament 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale 
Județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2021 
 
Urmare a solicitărilor/justificărilor depuse de către unitățile administrativ-

teritoriale către conducerea Consiliului Județean Vaslui, propunem alocarea 
următoarelor sume: 

- 200 mii lei pentru comuna Bogdana; 
- 200 mii lei pentru comuna Crețești; 
- 200 mii lei pentru comuna Oltenești,  
prin renunțarea la alocarea sumei de 600 mii lei propusă pentru comuna Ștefan 

cel Mare care a mai primit sprijin de la consiliul județean în mai multe rânduri (ultima 
alocare de 1.000 mii lei prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.111/16.08.2021). 
Semnează: Grupul consilierilor judeteni ai PNL - prin liderul de grup Gheorghe Veziteu“. 

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

Domnul Liviu Iacob arată că, din nou, una dintre premiatele consiliului 
județean, comuna Ștefan cel Mare, este pe lista și de partea leului, față de celelalte 
comune din județ. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
domnului consilier județean rugămintea de a traduce într-un limbaj acceptabil cele 
declarate, întrucât consiliul județean nu utilizează concepte sau noțiuni de genul “partea 
leului”. 

Domnul Liviu Iacob este de părere că domnul președinte Dumitru Buzatu a 
înțeles ce a vrut să spună, fiind profesor de filozofie și, cu siguranță, și ceilalți colegi au 
înțeles. 

Declară că, înainte de a veni la ședința consiliului județean, s-a întâlnit cu 
primarul comunei Hoceni care “mi-a sarit în cap că, din cauza mea, comuna sa nu a 
primit bani și m-am întrebat cum se poate așa ceva... Pe urmă îmi zice: <Nicio problemă, 
vă trimit la următoarea, că eu am dus o coroană domnului președinte>. Și voiam să vă 
întreb: coroana aceea ce semnifică? Este un cadou făcut de comuna Ștefan cel Mare sau 
de comuna Hoceni în perspectiva unei mari alocări?... “ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că este adusă de Raionul Hâncești și că nu a alocat nimic acolo, dar urmează. 

Domnul Liviu Iacob declară că ar trebui să fie ajutate și alte comune, altele 
decât Ștefan cel Mare, Pădureni și Hoceni. Este de părere ca, de această dată, comuna 
Ștefan cel Mare să fie lăsată deoparte, întrucât abia a primit bani la ultima alocare și nu i-
a cheltuit. Propune ca acești bani să fie dați unei comune care are nevoie. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că a urmat, cumva, invitația domnului Iacob de a nu mai aloca fonduri către anumite 



comune: “Iată, nu găsiți aici Hoceniul și Pădureniul; asta înseamnă că nu am făcut un 
pas, ci doi pași mari. A mai rămas comuna Ștefan cel Mare pe care nu putem să o 
ignorăm, nu din cauză că avem noi vreo apetență specială, ci pentru că ne-a solicitat 
suma ca să închidă unul dintre proiectele PNDL care a fost executat deja de 3 ani. Se 
deteriorează și nu poate fi recepționat din cauză că nu i-a fost alocată suma cu care 
trebuie să cofinanțeze această lucrare. Constructorul nu vrea să se prezinte la recepție, 
pentru că se gândește ca nu o să-i mai dea banii. Nu poate sa ceară recepția până nu se 
decontează toate facturile care au fost înaintate. 

Ca urmare, așa cum am procedat și altă dată, există datoria și la unii din cei 
care sunt aici, sumele care sunt alocate sunt tot pentru asta, dar aici este vorba despre 
încheierea unei investiții. N-avem cum, putem să-i dăm 200 mii lei, dar nu-i servește la 
nimic, pentru că tot nu se face recepția. În loc să avem o lucrare recepționată și dată în 
folosință așa cum trebuie, avem o lucrare care se îndepartează din ce în ce mai mult de 
recepția la terminarea lucrărilor. Este posibil să se și deterioreze în timp, pe urmă 
trebuie să-i dăm bani ca să repare ceea ce s-a deteriorat. Dacă sunt întrunite condițiile 
de finanțare, atunci nu se mai poate întâmpla lucrul acesta, fiindcă există garanția, 
executăm garanția și, dacă se deteriorează, putem să facem reparațiile respective.” 

Precizează, totodată, că este o situație specială pentru că, în primul rând, este 
de încheiat acest PNDL 2, care este deja încheiat de 3 ani și stă fără recepție, și, în al 
doilea rând, contractul așa cum a spus, pentru cumpărarea SRL-ului care trebuie să-l 
onoreze. 

Contractul trebuie onorat, fiindcă nu este livrată marfa până când nu este 
plătit. Aceasta este procedura standardizată a celor care livrează această aparatură. Într-
o măsură este de acord cu domnul consilier pentru că, aparent, pare o chestiune de 
favorizare, dar nu este. La ședința următoare vor fi alte comune care vor cere pentru 
probleme presante și nu vede care ar fi motivele pentru care nu le-ar aloca sume. Pentru 
simplul fapt că pare o alocare subiectivă, nu poate fi respinsă o cerere, fiindcă toți care 
nu sunt beneficiarii acestor alocări pot spune că sunt subiective, că la unii se dă, iar la 
alții nu. Se dau pentru că există posibilitatea să dea.  

Se arată că instituția Consiliului Județean Vaslui are un plan bine stabilit, la 
care se adaugă reparațiile de urgență care trebuie făcute la drumurile județene. Unii au 
covoare asfaltice de acum 50 de ani, cum a fost recent problema drumului de la Oșești 
care a fost cârpit timp de vreo 15 – 20 ani. Crede că a cheltuit valoarea lui și a decis acum 
că trebuie reparat cu covor asfaltic, altfel nici nu se mai poate circula și, în loc să reducă 
cheltuielile cu repararea acestui drum, dimpotrivă, se vor multiplica în anii care urmează. 
Mai există un motiv pe care l-a explicat și multor primari care au dreptate să ceară și ei 
sume. Sunt îndreptățiti, dar drumurile județene, de obicei, trec prin comunele județului 
și beneficiază de ele toți locuitorii acelor comune. Obiectivul caracteristic al acestui 
mandat este acela de a acoperi cu covoare asfaltice toate drumurile județene.  

Domnul Liviu Iacob precizează că nu pare a fi o favorizare, ci chiar este. Acum 
a înțeles că domnul Dumitru Buzatu ,fiind născut în zodia leului, aceea nu e de fapt o 
coroană, ci coama leului. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
aceasta a făcut parte dintr-un montaj floral de la lansarea unui proiect de pe linia de 
finanțare de cooperare transfrontalieră “Pe urmele lui Ștefan cel Mare”. Este un proiect 
prin care consiliul județean beneficiază de 1 milion si ceva de euro. Într-un proiect 
consiliul județean este aplicant, iar în celălalt sunt parteneri pentru reabilitarea sitului la 
Muntenii de Jos. Acesta va fi transformat într-un punct de interes turistic, cultural pentru 
județul Vaslui. Se poate consulta site-ul consiliului județean sau pot fi obținute de la 
Direcția de Dezvoltare și Cooperare informații pentru a vedea care este dimensiunea 
acestui proiect, precum și complexitatea obiectivului. 

 Domnul Gheorghe Veziteu precizează că amendamentul grupului consilierilor 
județeni ai Partidului Național Liberal s-a materializat la solicitarea expresă a unor edili, 



menționând: “Noi putem vorbi și de Republica Moldova, dar vorbim de problemele 
noastre, de aici. Noi am venit cu ideea de a face un lucru bun împreună cu 
dumneavoastră, stimați colegi, adică de a îndrepta, pe cât posibil, unele lucruri. Credem 
că, dacă cu cei 10.000 lei, care s-au alocat inițial pentru drumuri, nu se poate face mare 
lucru, poate măcar la cei mai năpăstuiți am putea să le alocăm un sprijin pentru a 
ameliora, cât de cât, situația. 

Din această cauză am venit cu acest amendament și avem convingerea că ceea 
ce solicităm noi este ceea ce este corect. Cei care au mai beneficiat de diverse forme de 
sprijin, și Ștefan cel Mare este o comună care a beneficiat de mai mult sprijin, poate să 
mai aștepte vreo lună-două. <Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate 
finanțării cheltuielilor privind drumurile județene>, așa se numește capitolul bugetar…” 

 Consideră că ar trebui să fie atenți, pentru că sunt oameni care au mici 
probleme, dar foarte grele pentru locurile lor. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, referindu-se 
la cele declarate de domnul Veziteu, precizează: “Nu pot să-mi permit să fiu și de acord 
cu explicația dumneavoastră. Trebuie să recunosc, cred că de bună intenție ați propus 
această chestiune pentru comunele respective și de rea intenție -pentru comuna Ștefan 
cel Mare. Nu poate să fie tot bună intenție să propui să-i iei ceea ce noi vrem să-i dăm!” 

Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 
 Domnul Mitică Afteni declară că grupul consilierilor județeni ai USR PLUS ar 

dori să afle care au fost criteriile pentru care au fost selectate cu prioritate aceste nouă 
unități administrativ-teritoriale și documentele de referință în raport cu care au fost 
incluse pe listă. S-ar fi așteptat să găsească printre comunele beneficiare și comuna 
Grivița. Se știe că la ședința anterioară, când s-au împărțit banii, amendamentul propus 
de USR PLUS a fost respins de majoritate. Există o solicitare a comunei Grivița, 
nr.3507/09.08.2021. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că solicitarea nu este pe TVA – drumuri, ci pe o repartizare pentru un proiect 
și nu este același lucru. 

Domnul Mitică Afteni precizează că și-ar fi dorit măcar 100.000 lei și pentru ei. 
Dorește să afle criteriile și documentele de referință, cu mențiunea că ar fi fost bine să le 
fi primit pe e-mail, pentru fiecare din cele nouă unități administrativ-teritoriale.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu există niște criterii foarte fixe în afara solicitărilor. Se compară nevoile fiecăruia. 
Precizează că ”aș putea spune că dăm din ceea ce avem noi. Și dăm cu mare plăcere 
unităților administrativ-teritoriale pentru a le sprijini și la încheierea unor proiecte, dar 
de aici se naște cumva ideea că <Județul nu vă dă!>. Nu avem obligație să dăm! 
Considerăm că anumite solicitări sunt presante, rezolvă niște probleme și vrem să venim 
în sprijinul unităților administrativ-teritoriale. A fi o obligație sau să avem niște criterii 
fixe, nu există. Am avut chiar și un proces o dată cu repartizarea acestor sume, pentru 
care noi am propus să fie repartizate conform unor criterii și am formulat noi niște 
criterii… Bineînțeles că a fost contestată în contencios această hotărâre și judecătorul a 
dat dreptate contestatarilor. Au spus că <Nu spune legea să aveți criterii, așa că, 
degeaba ne-ați scris voi acolo că ați folosit criterii, că noi nu ținem cont de povestea 
aceasta. Și au invalidat hotărârea noastră.>” 

Domnul Mitică Afteni declară că mesajul său nu a fost că județul nu le dă bani 
celorlalți, ci să vadă documentele prin care cele nouă unități administrativ-teritoriale au 
solicitat ajutor, precizând: „Una sunt documentele de referință și alta este faptul că nu 
sunt criterii. <Solicitarea nr., din data, pentru proiectul acesta>,  să știm și noi unde se 
duc acești bani. 600.000 lei ați spus, la Ștefan cel Mare, că se duc la un proiect. Există o 
solicitare scrisă cu codul acelui proiect și suma care se va duce pentru el?” 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că există solicitare pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Solicitările sunt mult 
mai mari, dar “noi dăm după cum considerăm noi, după cum apreciem.” 

Domnul Mitică Afteni precizează: “După cum considerăm toți! Noi toți ar trebui 
să avem acces la documente, că noi toți aprobăm sumele acestea.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
”Nu înseamnă că <noi> trebuie să fim toți de acord! Vreți să vin eu să vă aduc 
documentele? Aveți acces la orice document aflat în consiliul județean. V-am îndemnat 
de o sută de ori să faceți treaba aceasta! Nu trebuie să mă întrebați pe mine aici! Aici 
este o chestiune pur formală. Dar cine a oprit pe cineva?! Că asta sugerați prin tipul 
acesta de intervenție. Eu apreciez intervenția, dar nu mă pot abține să nu vă spun treaba 
aceasta. V-am spus de o mie de ori, aveți aparatul de specialitate la dispoziție, aveți 
comisiile. Este interzis să se ascundă vreo informație sau ceva, dar nu mă puneți pe 
mine! Eu am alte atribuții în ceea ce privește coordonarea activității!”  

Domnul Mitică Afteni declară că nu a spus că se ascund informații. 
Domnul Liviu Iacob precizează: “Dumneavoastră sunteți pus aici să răspundeți 

la întrebările noastre.” 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că a 

răspuns la întrebări.  
Domnul Liviu Iacob arată: “Și ați răspuns <Că așa vrem noi!>”.   
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: 

“Nu, aceasta este traducerea dumneavoastră liberă, nu am dat un asemenea răspuns. Dar 
totuși, dumneavoastră, care săriți în apărarea colegului și, eu sunt de acord, este foarte 
bine să ne apărăm colegii, nu-l lăsați măcar să termine! Lăsați-l să termine că eu cred că 
ne-am înțeles foarte bine. E adevărat că exprimarea este cam intempestivă. Dacă am zis 
de o sută de ori, mai spun, dacă este nevoie, încă de două sute de ori până la sfârșitul 
acestui mandat…” 

Domnul Liviu Iacob declară: “Noi nu venim aici, domnule președinte, să nu vă 
întrebăm. Acesta este rolul nostru, să vă întrebăm: <De ce dați de fiecare dată la comuna 
Ștefan cel Mare? Ce acte au?> Și dumneavoastră trebuie să răspundeți, nu să spuneți: 
<Du-te și ia hârtia, caută hârtia!>. Noi suntem aici să vă punem întrebări și 
dumneavostră să răspundeți!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
a răspuns la întrebări. 

Domnul Liviu Iacob declară: “Ați răspuns: <Că așa vrem noi!>, că <Am avut un 
proces, că am pierdut procesul când am împărțit banii> și că <Am dat banii că așa am 
vrut noi!>. Acesta a fost răspunsul!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
a dat un exemplu și nu a fost înțeles. Odată, a explicat la cineva de zece ori o problemă 
și, după cea de a zecea explicație, a ajuns la concluzia că sunt oameni cărora poți să le 
explici de 100 de ori, că ei tot nu înțeleg.  

Domnul Liviu Iacob declară că, într-adevăr, nu înțelege de ce Primăria comunei 
Ștefan cel Mare ia suma cea mai mare la fiecare alocare.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
Primăria comunei Ștefan cel Mare nu ia bani la fiecare alocare și că aceasta este 
traducerea domnului Iacob. Există o solicitare care poate fi consultată și studiată. Se 
poate răspunde și în cadrul ședinței consiliului județean, dar dacă, în fiecare ședință se 
reia această temă, înainte de a se documenta, atunci și domnia sa își permite să răspundă 
pe scurt.  

Domnul Liviu Iacob declară că această temă va dispărea din momentul în care 
nu se vor mai face alocări preferențiale.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Când dumneavoastră veți fi președintele consiliului județean sau când veți fi inițiatorul 



unei hotărâri și veți solicita votul nostru, atunci ne vom exprima acest vot. Nu împiedică 
nimeni pe nimeni să facă propuneri de amendamente, de proiecte de hotărâre, dar nu mă 
puneți pe mine să le fac în locul dumneavoastră!” 

Domnul Mitică Afteni declară că a solicitat și la comisii aceste criterii și s-a spus 
că s-au stabilit acolo sumele. 

Domnul Mircea Țuțuianu, directorul executiv al Direcției economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, declară că nu a spus acest lucru. 

Domnul Mitică Afteni precizează că nu despre domnia sa este vorba. S-a spus că 
ordonatorul de credite le poate da aceste detalii, iar domnul președinte a spus că există 
comisie. La comisie a întrebat care au fost criteriile după care s-au alocat sumele.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că a 
explicat destul de clar: “Criteriile sunt nevoia și solicitarea! De restul, suma alocată 
depinde de disponibilitatea noastră și de analiza pe care o facem și dacă acea solicitare 
este o chestiune urgentă. Dacă cineva solicită banii să închidă un proiect, e primul căruia 
i-am dat. Împreună cu dumneavostră am făcut-o! Le dăm, pentru că dacă a fost în stare 
să atragă o sumă atât de mare pentru UAT-ul său, nu are rost  să-l împiedicăm noi să-l 
finalizeze, că nu putem să-i dăm 50.000 lei, 60.000 lei, etc. Dacă vă amintiți, comunei 
Ivănești i-am dat 1.700.000 lei, pentru că atrăsese niște bani europeni și, dacă noi nu-i 
dădeam … ”  

Domnul Liviu Iacob: “Și la Ibănești…” 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că și 

la Ibănești, și în multe alte locuri, precizând că intervine și un element de oportunitate. A 
reținut că a solicitat ajutor și comuna Grivița. 

Domnul Mitică Afteni declară că a fost respins amendamentul fără nicio 
motivare și au fost aprobate alte amendamente care nu aveau sursele de finanțare 
enunțate. Ei au nevoie de 6.126.000 lei pentru a finaliza un proiect foarte important.  

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că acest lucru se întâmplă, fiind vot.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
întreabă dacă este vorba de 6 mil. lei la apă-canalizare prin PNDL 2. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că, dacă a făcut un proiect la care are nevoie de 6 mil lei, înseamnă că trebuie să arunce 
proiectul și niciodată să nu vină la consiliul județean să ceară 6 mil. lei. Presupunând că 
sunt toți banii și nu a atras nimeni nicio sumă de undeva, întreabă: “De unde faci tu 
proiecte de 6 mil. lei, pentru că acesta la care îi dăm noi acum 600.000 lei, a fost de 10 
mil. lei. Și atunci îi dăm 600.000 lei ca să încheie socotelile, pentru că a atras de undeva 
10 mil. lei. Dar unul care cere 6 mil. lei și nu are nimic, de ce să-i dăm?!”   

Domnul Mitică Afteni precizează că Grivița are 1.100.000 lei în cont. Sunt 
disponibili să mai acceseze un credit și s-a solicitat măcar 50%. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă: “De 
unde să mai acceseze credit, domnule Mitică? Noi nu citim legile din România? Chiar azi 
veți avea de judecat o chestiune din aceasta; nu poate accesa credit din Trezorerie decât 
pentru fonduri europene. Nu are nicio posibilitate, pentru că este interzis. Ce comună 
poate accesa?! Nu există capacitate de împrumut. Noi nu știm legile acestea? Știm orice 
virgulă!” 

Domnul Mitică Afteni precizează că la ședința respectivă li s-a promis sprijin. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că le 

va da sprijin și că a înțeles că au nevoie de sprijin din partea consiliului județean, dar nu 
de 6 mil. lei. ”Consiliul Județean Vaslui a luat 5 mil. lei pe drumuri județene și nu pot fi 
dați la o singură comună 6 mil. lei.” 

Domnul Mitică Afteni declară că nu a spus să se dea 6 mil. lei, ci a spus că s-ar fi 
așteptat să se dea măcar 100.000 lei.    



Domnul Liviu Iacob declară că, dacă s-ar aduna toți banii care s-au dat la Ștefan 
cel Mare, se va ajunge la peste 6 mil. lei.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, arată: 
“Sunteți îndrăgostit de comuna Ștefan cel Mare. Eu apreciez. Ștefan cel Mare fiind o 
personalitate a avut o influență covârșitoare asupra regiunii noastre, de aceea am spus 
că avem și două proiecte <Pe urmele lui Ștefan cel Mare> și încă un proiect cu numele tot 
al lui Ștefan cel Mare. Cu atât mai mult, apreciez dragostea pe care o manifestați față 
de comuna Ștefan cel Mare.” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
declară: “Procedura de alocare a sumelor din TVA drumuri este precizată de o adresă pe 
care noi am transmis-o tuturor unităților administrativ-teritoriale. Fiecare UAT a 
transmis către noi solicitările privind sumele necesare pentru drumuri. Nu are nicio 
legătură cu cele 6 mil. lei. În schimb, săptămâna viitoare, o să o rog pe doamna primar să 
vină la consiliul județean să vedem de ce-i trebuie 6 mil. lei, pentru că o cofinanțare de 
6 mil. lei ar însemna, la un randament financiar, ca ea să aibă un proiect de cel puțin 10 
mil. lei. Atunci o să vedem despre ce este vorba: a fost o problemă, este o inadvertență 
de comunicare și nu e chiar așa de mare suma… Vom vedea despre ce este vorba și o să vă 
transmit ceea ce am discutat cu doamna primar, 6 mil. lei fiind cam mult...” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că, dacă ar fi vorba de 6 mil. lei în contextul actual, în mod automat, un asemenea 
proiect trebuie trimis pe programul care tocmai a fost promovat de guvern, pe Anghel 
Saligny. Acolo se poate găsi o finanțare de genul acesta, rămânând în sarcina consiliului 
județean să cofinanțeze cu ce-i va rămâne, cu acei 10%, 5% sau 2%, cu mențiunea: “Nu am 
atras nimic, dar vă cer vouă 6 mil. lei! De unde?! Noi avem 10 mil. lei pentru toate 
drumurile județene din județul nostru.”   

Domnul Mitică Afteni declară că este bine și faptul că doamna primar va fi avută 
în vedere. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează 
că poate să o invite pe doamna primar la sediul consiliului județean să vadă despre ce 
este vorba, dar este clar că acesta este un proiect care trebuie să meargă către o sursă de 
finanțare. Nu consiliul județean este sursa de finanțare, ci acesta poate să completeze.   

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că au fost surse de finanțare pentru apă-canal, prin PNDL 2, în care au avut 
prioritate, fiind 37 de proiecte apă-canal aprobate. Este de părere că și în programul 
viitor vor avea prioritate, având în vedere memorandumul care este semnat cu Uniunea 
Europeană privind apa și canalul.        

În ce privește suma pe care inițiatorul a propus-o să rămână la consiliul 
județean, reamintește că numai în ultima hotărâre de guvern “noi am avut o solicitare de 
15 mil. lei la calamități, din care am primit 4.741.000 lei. Deci noi va trebui să acoperim 
ceea ce readucem ca și trafic la o viabilitate care a fost, nu care se dezvoltă. O diferență 
de 11 mil. lei numai în ultima hotărâre de guvern, neluând în calcul celelalte două 
calamități care au fost anul acesta...” 

Totodată, cere permisiunea de a depune un amendament care să nu creeze 
discriminări între unitățile administrativ-teritoriale. Propune amendarea anexei prin 
adăugarea Comunei Bogdana cu 200.000 lei și diminuarea de la Județul Vaslui cu 200.000 
lei pentru că, din punctul acestuia de vedere, amendamentul grupului de consilieri al PNL 
ar fi trebuit să vină înspre suma consiliului județean și nu a crea disensiuni și tensiuni 
între unitațile administrativ-teritoriale care fac, practic, toate parte din județ. Subliniază 
faptul că amendamentul este de a introduce al 11-lea UAT, respectiv comuna Bogdana, cu 
200.000 lei, prin diminuarea sumei de la județul Vaslui cu 4.800 lei. 

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



Domnul Dan-Mihai Marian precizează că nu va fi de acord niciodată să fie 
diminuată o sumă deja alocată unei primării, mai ales că cei din conducerea consiliului 
județean au discutat anterior despre acest proiect de hotărâre, analizând în detaliu 
criteriile, necesitatea și oportunitatea. Prin urmare, știind nevoile foarte mari pe care le 
au unitățile administrativ-teritoriale  din județul Vaslui, având chiar în aceste ultime zile 
discuții cu doamna primar de la Grivița, considerând că este poate unul dintre cei mai 
buni primari ai județului Vaslui care muncește nu doar 8 ore, discuția cu aceasta 
privitoare la proiectele pe care le are comuna Grivița a durat până târziu, la sediul 
primăriei. Este un cunoscător în detaliu al problemelor comunei Grivița. 

Referitor la proiectul de canalizare, cu siguranță va fi depus pe Anghel Saligny, 
dar fiind la acest punct cu repartizarea din cota defalcată pe TVA pentru drumurile 
județene și comunale, cere permisiunea de a depune un amendament: “Propun să fie 
diminuată suma alocată Județului Vaslui cu suma de 400.000 lei și să repartizăm această 
diminuare comunei Grivița - 200.000 lei și comunei Oltenești -  200.000 lei”.  

Menționează, totodată, că au fost discuții și cu primarul comunei Oltenești chiar 
în aceste zile la consiliul județean cu privire la toate proiectele pe care le are 
comunitatea în atenție.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: 
“Nu prea ne pică nouă bine această diminuare, pentru că deja sumele acestea sunt 
prevăzute pentru a fi angajate, însă au fost mai multe solicitări și a rămas în 
amendamentele dumneavoastră, am înțeles că a rămas comuna Crețești. Să ne gândim, 
totuși, să vedem puțin ce anume solicită comuna Crețești și poate putem să-i dăm din 
fondul nostru un sprijin financiar la următoatea ședință, dar după ce vom invita și pe 
domnul primar și pe doamna primar de Grivița, ca să ne lămurim mai bine în legătură cu 
solicitările acestora. Avem solicitare de la Crețești?” 

Domnul Mircea Țuțuianu informează că solicitarea Comunei Crețești este de 
280.000 lei pentru întreținerea drumurilor comunale. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
solicitarea va fi analizată, să se vadă despre ce drumuri comunale este vorba. Știe că 
majoritatea drumurilor comunale în Crețești sunt asfaltate și nu înțelege de ce are nevoie 
de 280.000 lei pentru întreținere. Drumul comunal este asfaltat, doar dacă sunt drumuri 
sătești. În Satul Nou este asfaltat, fiindcă trece drumul județean, a fost asfaltat prin 
Crețeștii de Sus și nu mai sunt alte drumuri comunale pe acolo.  

Adresează rugămintea de se informa înainte foarte bine, fiindcă solicitările 
acestea sigur sunt scrise, dar la o analiză mai atentă se poate observa că toată această 
solicitare nu are temei. Dacă s-au stricat drumurile asfaltate, consiliul județean acordă 
ajutor, dacă există vreun plan și acesta și-a propus să le repare. Însă, dacă acesta vrea să 
repare drumul județean, nu va putea, fiindcă îl repară consiliul județean, adică 
administratorul drumului. 

Domnul Iacob Liviu nu crede că sunt doar aceste drumuri.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează 

că sunt drumuri sătești sau altceva, dar dumnealui solicită pentru drumuri comunale. 
Când se dă curs unei solicitări, în proiectele inițiate de consiliul județean, și nu împiedică 
pe nimeni să inițieze un proiect de hotărâre, se analizează cu toată atenția și dacă 
merită, se trece. Drept de inițiativă au toți consilierii, nu trebuie să se aștepte cineva ca 
numai președintele consiliului județean să inițieze, precizând: “Se analizează mai multe 
aspecte: dacă solicitarea este reală, fiindcă la noi există moda să se ceară bani de 5 ori 
mai mult, că poate vom primi măcar o jumatate, măcar un sfert, măcar 20 %, etc. Din 
acest motiv v-am îndemnat și încă o dată, pentru că asta înseamnă că trebuie să vedem 
solicitările lor. După aceea, solicitarea ca atare trebuie analizată, să se vadă ce se cere, 
pentru ce se cere și să vedem dacă resursele bugetare le-au folosit cum trebuie. După 
aceea se stabilește dacă se acordă ajutor sau nu. De obicei dăm celui care are nevoie, la 
Crețești nu este nevoie.” 



Domnul Iacob Liviu precizează că a mai promis de multe ori că va da ajutor, dar 
nu a dat niciodată. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează 
că tot timpul a dat. Există un tabel în care s-a consemnat orice fel de ajutor care a fost 
dat unităților administrativ-teritoriale. 

Domnul Iacob Liviu declară că nu are acest tabel. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 

că acest tabel este la dispoziție și se poate comunica cu exactitate ce ajutoare s-au 
oferit.  

Domnul Iacob Liviu consideră că solicitarea domnului Veziteu se rezolvă prin 
cele două amendamente făcute de domnii vicepreședinți și amendamentul acesta de la 
Comuna Crețești făcut de domnul președinte. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
l-a făcut domnia sa. Îl va face, după ce se va analiza și se va discuta cu domnul primar în 
legătură cu ce dorește să facă, fiindcă din cerere nu rezultă că are nevoie, fiindcă 
drumurile comunale sunt asfaltate. Consideră că această nevoie a fost aruncată la 
întâmplare, în speranța că i se va da ceva.  

Domnul Gheorghe Vezeteu declară că nu este adevărat și că primarul comunei 
s-a plâns în mai multe rânduri. Nu are poze, dar asigură că primarul comunei vorbește de 
o realitate care, de fapt, nu este numai la Crețești, ci peste tot în județ. Este vorba de 
drumurile dintre localitățile județului, nu de cele mai importante. Domnul primar a 
solicitat 280.000 lei, ceea este mai mai mult decât 200.000 lei. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
a contestat, dar își pune întrebări în legătură cu veridicitatea, din moment ce drumurile 
sunt asfaltate: “Poate nu s-a exprimat destul de precis și are nevoie pentru drumurile 
sătești. Și atunci, să vedem: îți trebuie de 300.000 lei? Că pot să fac o reparație cu 
pietriș și știm ce strat se pune la reparații, cât e grosimea lui, ce material, etc.. Din 
normativ fac parte, nu le-am inventat eu! Și atunci să vedem dacă îți trebuie 300.000 lei 
ca să repari drumurile acelea. Aceasta era problema noastră! Nu contestăm că are nevoie 
de bani, toți au nevoie de bani și vom examina treaba aceasta. Am discutat cu doamna 
primar și poate nu am remarcat eu ajutorul de care are nevoie domnia sa, de 6 mil. lei, 
pentru că, dacă remarcam, încheiam repede discuția.” 

Domnul Gheorghe Vezeteu arată că așa se poate aduce și primarul de la 
Vulturești, și pe cel de la Roșiești, să explice fiecare.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
UAT Roșiești a contractat o lucrare și s-a încercat în mai multe rânduri să-i dea ajutor. A 
contractat o lucrare pe FDI, pe care guvernul l-a aruncat în aer. Oamenii, potrivit 
contractului legal încheiat, au executat lucrări și au rămas cu lucrările neplătite din cauză 
că guvernul a zis că FDI era propus de un guvern care nu mai este. A fost un proces unde 
primăriile au dat în judecată guvernul și au câștigat. Promite că și primăriile din județul 
Vaslui, în cel mai scurt timp, vor da în judecată guvernul. Având în vedere precedentul, 
vor câștiga și ei. 

 Dar, până atunci, acești oameni trebuie sprijiniți să-și achite măcar arieratele 
care trebuie plătite. Sunt lucrări efectuate de ani de zile și ele trebuie plătite. Ei au 
încheiat un contract legal pe baza acceptării proiectului respectiv pe FDI, pe care l-a 
denunțat Guvernul și despre care a spus că “Ministerul Dezvoltării o să rezolve situația 
asta”, dar în ultimii doi ani n-au reușit să găsească vreo soluție. Trebuie avut în vedere, 
totuși, că și agenții economici care prestează pe degeaba trebuiesc plătiți o dată și-o 
dată, fiindcă au niște contracte legale.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Viorel-Cornel Iordache. 
Domnul Iordache Viorel-Cornel aduce la cunoștință că la Grivița este 

implementat un proiect cu asfaltare apă și canal, care s-a efectuat în mare parte. S-a 
realizat o parte din canalizare și apă, întrucât a înțeles de la doamna primar că 



respectivul constructor ar fi decedat. Nu s-a mai continuat lucrarea, s-a scos din nou la 
licitație, dar nu se înscriu constructorii pentru că este diferență de preț. Consideră că 
este o gură de oxigen ce a propus domnul vicepreședinte, să se aloce o sumă de bani chiar 
dacă este prea puțin, dar, oricum, este un pas în față și se merită să o ajute să încerce să 
implementeze proiectul, ca să nu-l piardă. A înțeles că a mai fost cineva de la minister 
care a promis că mai alocă o sumă de bani pentru rectificarea sumelor care diferă la 
caietul de sarcini, prețurile care au fost înainte și le va actualiza. Suma propusă de 
domnul vicepreședinte este bine să fie aprobată.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
o va invita pe doamna primar, fiindcă este vorba de un proiect care este finanțat prin 
PNDL, menționând: “Atunci noi am avut deja un moment de actualizare; cel pe care îl 
avem acum este al doilea și nu poate fi explicabilă o diferență atât de mare, fiindcă ar fi 
trebuit să beneficieze de prima actualizare, cea ce a fost anul trecut. Acum să facă 
propunerea să i se atribuie, pentru că îi permite actul normativ să facă lucrul acesta. 
Chiar noi am făcut acum și mă sesizase cineva că s-a strecurat o greșeală de calcul și a 
trebuit să corectăm acum actualizarea.”  

Totodată, precizează că este necesară o discuție, presupunând că este finanțată 
prin PNDL, ceea ce înseamnă că are nevoie doar de o cofinanțare într-o oarecare măsură. 

Domnul Mitică Afteni precizează că proiectul a fost finanțat prin PNDL în 2017 și 
în 2020 prin Compania Națională de Investiții, după cum se scrie în solicitarea transmisă 
consiliului județean. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, 
dacă așa scrie, scrie greșit. Nu poate fi și prin PNDL, și prin CNI. S-ar putea să fie diferite 
proiectele: are unul prin CNI și unul prin celălalt.  

Este de acord cu propunerea pe care a făcut-o domnul vicepreședinte Dan-Mihai 
Marian de a aloca o anumită sumă de bani, să vadă dacă se descurcă să-și rezolve 
problemele acestea procedurale. După aceea o va invita pe doamna primar să lămurească 
foarte clar ce anume solicită, pentru care dintre proiecte, pentru PNDL, sau pentru CNI. 
Pentru CNI ce anume s-a depus, fiindcă o parte din lucrările de pe CNI care n-au fost încă 
finanțate, urmează să fie preluate pe Anghel Saligny. 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu precizează că este mai complicată situația, fiindcă 
nu are cum să-și actualizeze lucrările executate, ei neavând la ora actuală un constructor. 
A înțeles că a intrat în faliment și trebuie să se scoată la licitație restul de executat. 
Astfel, este necesară o expertiză a lucrărilor deja executate pentru a se evalua si 
actualiza restul de executat. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: 
“Chiar dacă nu are un constructor, n-are legătură restul de executat cu existența unui 
constructor. S-a încheiat din cauze de forță majoră un contract cu un constructor. Când 
se încheie, imediat determini restul de executat.” 

Doamna Bîicu Mihaela-Vica înțelege că este din 2017 și atunci trebuie și 
actualizat. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează 
că, de când este PNDL-ul, dacă este în regulă și a beneficiat de prelungirile respective, 
când se încheie datorită falimentului, insolvenței sau altceva un contract, atunci imediat 
se determină restul de executat, pentru a fi scos la licitație. O va invita pe doamna 
primar dar, temporar, propune alocarea unei sume de sprijin urmând să vadă mai departe 
ce se va întâmpla. 

Domnul Iacob Liviu propune alocarea unei sume de bani și la Crețești. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

la Crețești, întrucât este o cerere incertă, se va analiza și, în ședința din 17 octombrie, va 
sprijini și această comună, dacă se va lămuri foarte clar ce vrea. 
 Dă cuvântul domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că este adevărat ce spune domnul consilier județean Veziteu, că drumurile 
comunale au nevoie de foarte multe alocări. În jur de 200 de drumuri sunt drumuri 
comunale în județul Vaslui, cu aproximativ 1000 de kilometri, așa cum sunt drumuri 
județene tot de aproximativ 1000 kilometri. A văzut că guvernul, potrivit preambulului pe 
care îl are la ordonanța privind programul Anghel Saligny, a văzut situația drumurilor 
comunale și că sunt vreo 27.000 de km, doar că în alocări, pentru fiecare unitate 
administrativ-teritorială, se alocă 4 mil. lei. Pe standardul de cost acea comună poate să 
facă 2,2 km. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
în ordonanță este o nuanță care zice că suma minimă. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
arată că normele spun că aceasta este suma. 

Nemaifiind alte discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, supune votului plenului consiliului județean amendamentul domnului 
Veziteu. 

Precizează că amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi: 12 voturi 
“pentru” (grupul PNL și grupul USR-PLUS) și 18 voturi “împotrivă” (Braniște Sorin, 
Buzatu Dumitru, Cain Dan-Liviu, Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, 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).   

Amendamentul la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare 
adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe 
anul 2021, propus de grupul consilierilor judeteni ai PNL, nu a întrunit numărul necesar 
de voturi pentru a fi aprobat. 

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului consiliului județean amendamentul domnului Dan-Mihai Marian, 
vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost aprobat amendamentul 
propus de domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

Nemaifiind alte discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de 
hotărâre, cu amendamentele cuprinse și anexa modificată. 

Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a sumelor 
defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale pe anul 2021. 

Nu a votat doamna consilier județean Bîicu Mihaela-Vica.   

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind rectificarea a III-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, dă cuvântul 
domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu cere permisiunea de a prezenta un amendament din 
partea grupului consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal. 

Dă citire amendamentului: 
 
                                          “Amendament 

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

 
Urmare solicitărilor de sprijin financiar depuse către Consiliul Județean Vaslui, 

propunem alocarea următoarelor sume: 
- 100 mii lei pentru comuna Codăești; 
- 100 mii lei pentru comuna Costești; 
- 100 mii lei pentru comuna Tăcuta; 
- 100 mii lei pentru comuna Deleni; 
- 100 mii lei pentru comuna Dimitrie Cantemir,  

în total 500 mii lei. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale. 
Semnează: Grupul consilierilor judeteni ai PNL - prin liderul de grup Gheorghe Veziteu.“ 

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. 

Având în vedere că la proiectul de hotărâre anterior s-a modificat suma alocată 
consiliului județean, va trebui făcut un amendament și la suma acordată la transporturi 
de la 5.000.000 lei la 4.400.000 lei, întrucât atât a rămas Consiliului Județean Vaslui în 
urma proiectului anterior. 

Precizează că se vor amenda și anexele nr. 1, nr. 3 și nr. 4 la proiectul de 
hotărâre, odată cu modificarea sumei pentru județul Vaslui. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă citire 
amendamentului formulat de grupul consilierilor județeni ai PNL: 100 mii lei pentru 
comuna Codăești; 100 mii lei pentru comuna Costești; 100 mii lei pentru comuna Tăcuta; 
100 mii lei pentru comuna Deleni; 100 mii lei pentru comuna Dimitrie Cantemir. În total 
500 mii lei. Sursa: din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția autorităților locale. 

Supune votului plenului consiliului județean amendamentul. Precizează că 
acesta a fost respins cu majoritate de voturi: 13 voturi “pentru” (grupul PNL și grupul 
USR-PLUS) și 18 voturi “împotrivă” (Braniște Sorin, Buzatu Dumitru, Cain Dan-Liviu, 
Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, 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).   

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



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

Domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
subliniază faptul că propunerea de amendament este rezultanta proiectului de hotărâre 
votat anterior: la capitolul transporturi, în loc de 5.000.000 lei vor fi 4.400.000 lei, și se 
vor modifica anexele nr. 1, nr. 3 și nr. 4. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că amendamentul a fost aprobat cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 1 
“abținere” (Gheorghe Veziteu).   

Amendamentul la proiectul de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului 
local al județului Vaslui, pe anul 2021, propus de domnul Trifan Ciprian-Ionuț, a întrunit 
numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 

Mulțumește domnului consilier județean Liviu Iacob pentru votul acordat, cu 
speranța că acesta nu consideră că face parte din acțiunea de hipnotizare. 

Domnul Iacob Liviu este de părere că votul împotriva amendamentului făcut de 
domnul Veziteu a fost influențat de domnia sa, ca de obicei, când își hipnotizează colegii 
să nu voteze, neavând un argument care să determine votul. Toți s-au uitat în ochii 
domnului președinte, acesta i-a hipnotizat și au votat împotrivă.  

Nemaifiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre, cu 
modificarea introdusă prin amendamente și anexe, precizând că s-au înregistrat: 21 
voturi “pentru”, 9 voturi “împotrivă” (Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, 
Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Pălăduță Louis-Iulian, 
Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe) și 1 “abținere” (Iacob Liviu). 

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

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind rectificarea a III-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.  

Discuţii: 

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

Domnul Gheorghe Vezite face observația că pentru  Muzeul Județean se 
propune suplimentarea cu 381.000 de lei, amintind că, în urma controlului efectuat de 
Curtea de Conturi, a fost semnalată o sustragere la această instituție, în valoare de 
361.229 lei. Spune că s-ar putea face o legătură între aceste sume și că grupul de 
consilieri care aparține Partidului Național Liberal are o reținere față de activitatea  care 
se desfășoară acolo și va vota în consecință.  

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



Domnul Mitică Afteni observă că această sumă este pentru acoperirea sporului 
de vechime cuvenit personalului de la muzeul județean care nu a fost încasat. Vrea să știe 
cine a greșit atunci când au fost întocmite statele de plată, afirmând că bănuiește că a 
greșit aceeași contabilă care a făcut și transferul.  Întreabă  cine a avizat aceste state de 
plată și face cunoscut faptul că a solicitat, în cadrul comisiei, ca doamna director de la 
muzeu să fie prezentă. Deoarece s-a uitat în sală și nu a observat-o, vrea să știe dacă nu 
există un delegat de-al muzeului care să poată explica.  Spune că se observă interesul pe 
care doamna manager îl are, susținând în continuare managementul e defectuos la muzeu 
și solicită din partea consilierilor USR Plus, încă o dată, demisia acestei doamne din 
funcția pe care o ocupă. 

      Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că nu intră în procedurile instituției chestiunea aceasta și, sigur, opinia domnului Afteni 
poate rămâne aceeași, dar îl roagă să țină cont de aceste proceduri de selectare și 
demitere a celor care au contract de management. Afirmă: „Nu este obligatoriu, puteți 
să continuați, dar nu vă puteți aștepta la un răspuns din partea noastră.‟  

      Domnul Mitică Afteni, luând cuvântul, e de părere că doamna manager ar fi 
putut să rupă o oră din activitatea dumneaei pentru a participa la ședința de consiliu 
județean. 

      Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că doamna manager a anunțat că nu poate veni și a cerut permisiunea să lipsească. 
Precizează că evită să invite, la ședință,  persoane din instituții subordonate consiliului 
județean, pentru spectacol. Consideră că aceștia pot fi invitați din motive serioase, fie 
pentru a prezenta un raport în fața consilierilor, fie pentru a da explicații, inclusiv în 
scris, în legătură cu problemele sesizate, la solicitarea oricăruia dintre consilieri. 

      Domnul Mitică Afteni e de părere că ar fi fost corect și respectuos pentru 
membrii acestui consiliu ca doamna manager să se prezite personal sau să delege pe 
cineva. Declară: ″Mă îndoiesc că toți angajații dumneaei, astăzi, la ora aceasta, sunt 
ocupați. Putea veni oricare dintre angajații dumneaei să se prezinte aici, în locul 
dumneaei″.  

      Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: 
″Nu poate veni oricare dintre angajați. Pe urmă, joc și eu un rol. Poate nu ați observat 
treaba aceasta, dar cam de multă vreme joc un rol. Nu poate orice angajat să vină. Doi: 
eu v-am spus că am solicitarea pe masă, că doamna a solicitat să lipsească astăzi de la 
ședință. Și am acceptat pentru că motivul era evident că determină absența ei. Și atunci, 
dacă doriți altă informație suplimentară, prin care să urmați această cale pe care v-am 
indicat-o eu, e o cale bună. Pentru că eu cred, chiar dacă uneori, poate, sunt puțin 
iritat, tuturor acestor solicitări trebuie să le dăm curs, dar într-o formă în care să le 
poată răspunde și nu pentru spectacol. După cum ați observat, nu am nici un fel de 
apetență de genul acesta″. 

      Domnul Mitică Afteni precizează că nu era spectacol. Întreabă: ″Cum vă 
explicați că doamna manager, din 2013, nu a văzut faptul că Legea nr.153 spune că 
trebuie să includă în statele de plată și coeficienții. În 2018 nu a văzut, în 2019 nu a 
văzut, în 2020 nu a văzut. Exact acum a văzut…″ 

      Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că 
a explicat data trecută și nu vrea să mai spună încă o dată. Explică că lucrurile au fost 
foarte complicate. A fost lipsă de personal, nu au găsit contabilul care să aibă expertiza 
necesară, la care s-au suprapus delapidările respective. Declară că  persoanele care au 
făcut probleme au fost descoperite, au fost sesizate organele de cercetare, s-a dispus 
recuperarea sumelor, iar cel care a luat banii a recunoscut că i-a luat. Afirmă: ″Și nu a 
anunțat pe doamna director și nici măcar pe mine că are de gând să-i ia. Vreau să trecem 
peste chestiunea aceasta și dacă doriți informații în legătură cu asta și doriți o anumită 
prezență care să răspundă la niște probleme pe care le identificați, atunci eu o voi 
convoca  pe doamna director să vină să răspundă la întrebările pe care doriți să i le 



puneți. Pentru că, acum, vă dați seama și dumneavoastră de ridicolul situației. Nu este 
aici, puneți niște înrebări la care se poate răspunde într-un mod superfluu, așa, și ținem 
pe toți cu sufletul la gură să aștepte răspunsurile și nu știm când… Dacă doriți, formulați 
această solicitare, pentru că nu am să o supun la vot. O să-i dăm curs pentru că este în 
interesul nostru să auzim explicații la niște întrebări pertinente, care se referă la 
activitatea de management și la ceea ce se întâmplă în instituție.″  

      Domnul Mitică Afteni reamintește că la comisie a solicitat ca doamna director 
să fie prezentă la această ședință. 

      Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, repetă că a 
spus că doamna manager a cerut voie să lipsească pentru un motiv pe care nu vrea să-l 
enunțe acum și că i-a acordat permisiunea să lipsească. 

      Domnul Mitică Afteni, luând cuvântul, propune ca, neavând cu cine discuta, 
domnul președinte Dumitru Buzatu să retragă proiectul de pe ordinea de zi. 

      Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că nu e cazul să-i spună dumnealui ce are de făcut, pentru că știe foarte bine ce să facă. 
Îi reamintește că poate formula solicitări la care consiliul județean va da curs. Întreabă 
dacă mai dorește cineva să intervină. 

      Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui,  
luând cuvântul,  precizează  că Legea nr.153 privind salarizarea a creat unele   probleme  
la nivelul unor instituții.  Declară că faptul că nu s-a aplicat acel coeficient, nu a condus 
la o problemă bugetară, pentru că consiliul județean nu a plătit acele sume, ci are de 
plătit în plus, din 2018, sume pe care instituția nu le-a cheltuit în 2018. Explică că nu e 
vorba de plăți făcute în 2018 care acum se plătesc din nou. Nu e vorba de penalități la 
sume care trebuie alocate în salariile personalului. Practic, consiliul județean aduce la zi 
ceea ce nu s-a încasat din anul 2018. Precizează că legea prevede ca dobânzile și 
penalitățile să le plătească cel care a încasat greșit bani, iar în acest caz nu a încasat 
nimeni, greșit, bani. Explică că nu s-au alocat corect salariile și, acum, se plătesc salariile 
la nivelul corect. Deci, practic, consiliul județean  plătește ce nu a plătit în 2018 și 2019, 
fără dobânzi și fără penalități. 

      Domnul Liviu Iacob întreabă dacă aceste sporuri care se plătesc au fost prinse 
în contractul de muncă individual și în contractul colectiv de muncă la nivel de instituție. 

      Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că 
o va invita pe doamna manager de la muzeu să vorbească despre situația aceasta. 
Precizează că cei care se ocupau de calculul salariilor, la vremea respectivă, au procedat 
greșit. Între timp a fost angajat contabil calificat, care cunoaște legea și care, luând 
materia la purificat, a observat că salariile au fost stabilite greșit și instituția prejudiciază 
salariații. Declară: ″Existau două căi: să așteptăm să ne dea în judecată și să câștige, și 
atunci eu cred că ar fi trebuit să le plătim și penalitățile, sau să acceptăm să plătim, 
conform legii, salariile cuvenite pentru munca prestată și cred că de bun simț este să 
acceptăm dacă legea spune așa.″  

      Domnul Liviu Iacob afirmă: ″Când știu cât de riguros sunteți dumneavoastră 
legat de justificarea unor alocări, și am văzut asta la comuna Crețești, la comuna Ștefan 
cel Mare, asta întrebam, dacă în această direcție ați verificat dacă, aceste sporuri erau 
în contractele de muncă și în contractul colectiv. Pentru că mă îndoiesc că poate cineva 
să omită atâta timp cât aceste  sporuri se află în contractul de muncă și în contractul 
colectiv.″ 

      Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
explică că, la nivelul consiliului județean, atunci când se fac rectificări sau se  
previzionează un buget, vine o anvelopă salarială și fiecare ordonator terțiar de credite își 
asumă anvelopa salarială cu care vine pentru a fi integrată în bugetul județului Vaslui.  

     Declară că nu se face o analiză a fiecărui salariu pentru fiecare salariat în parte, 
pentru că acolo sunt angajați care se ocupă de resursele umane, un contabil și în același 
timp un director care face o previziune bugetară. Precizează că toate aceste lucruri s-au 



adus la cunoștință tuturor și au fost prinse și în raportul Curții de Conturi. Și, atunci, 
consiliul județean are o măsură pe care trebuie s-o ducă la îndeplinire.  

      Doamna Iuliana Teslariu, luând cuvântul, e de părere că,  lăsând la o parte 
toată ideea asta cu cine a greșit, e ceva ce trebuie reparat, într-o instituție nu poate face 
cineva  salariul după capul lui. Afirmă că dumneaei lucrează în educație și știe că aici nu 
se poate greși.  

      Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că o dată cu rezolvarea acestei probleme, judecata nu mai are suport, mai 
ales că se repară niște erori. Afirmă că prin Legea nr.153, după multe încercări de a se 
aduce salariile spre coșul minim, salarizarea a suferit mai multe transformări, aplicându-
se diferite criterii de creștere, astfel că a fost un nivel de creștere la spital, altul la 
cultură, un alt nivel de creștere la muzee, din anul în care au fost propuse și până în anul 
2022 când se vor finaliza unele din grile, situație care a permis a se lăsa loc de 
interpretări. 

      Doamna Iuliana Teslariu dorește să știe dacă ar fi putut consiliul judetean să ia 
o măsură astfel încât să facă nu existe aceste  discrepanțe. 

      Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
declară: ″V-am explicat, vine o anvelopă la noi. Această anvelopă poate fi rectificată și 
până în luna a 12-a. Nu e apanajul instituției. Acolo e o conducere. E o greșeală asumată, 
nu a fost adus un prejudiciu bugetului 2018-2020 și noi vom repara această chestiune 
pentru ca colegii noștri, angajați la muzeu, să-și ia un salariu just pentru munca 
prestată″. 

      Domnul Liviu Iacob întreabă ce înseamnă greșeală asumată. 
      Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că 

nici la școală, nici la consiliul județean, nici la spital, nu stabilește președintele Buzatu 
aceste lucruri, adică face calculele, studiază cadrul legislativ și stabilește  salariile. 
Precizează că este aparatul de specialitate care studiază legea, vine cu propuneri și e de 
bun simț să te încrezi în oamenii cu care lucrezi, dar se întâmplă ca uneori să nu fie 
suficientă competență. Și în învățământ e la fel, că doar nu merge angajatul să-și 
stabilească salariul, ci contabilul împreună cu cei de la resurse umane. A fost o criză, care 
trebuie înțeleasă, că la salariile existente nu găsești un contabil foarte bine pregătit din 
punct de vedere profesional care să stea la muzeu mai multă vreme. Astea sunt salariile, 
iar un contabil bun poate ține mai multe contabilități la diverse societăți comerciale, 
poate să țină contabilitea unei instituții cu mai mulți salariați, de nivel mai înalt și cu un 
salariu mai bun și nu va sta ″din dragoste de țară″ la muzeu. Informează că în momentul 
de față s-a găsit o persoană cu o pregătire mai bună, care să ocupe postul de contabil la 
muzeu și că, până acum, s-a lucrat cu materialul clientului. Pe de altă parte, dacă așa a 
fost stabilită anvelopa, nu s-a verificat dacă s-a calculat salariul corect  și a adoptat ce s-
a propus. Dar, pentru că s-au constatat după aceea, totuși, prin Curtea de  Conturi, prin 
auditul consiliului județean, aceste deficiențe, nu așteptă să fie dați în judecată. 
Precizează că, dacă consiliul judetean ar fi fost dat în judecată, s-ar fi acoperit cu 
hotărârea instanței. Însă, studiind problema și legislația, a hotărât să nu mai aștepte. S-a 
produs un prejudiciu prin neacordarea la timp a acestor drepturi, dar sunt acordate acum 
și, astfel, se rezolvă problema și se intră în legalitate. Afirmă că nu este o situație care să 
poată fi previzionată, deoarece nimeni n-ar fi putut previziona capacitatea celui care 
lucrează, așa cum nu a putut previziona infracțiunea comisă de doamna contabil care a 
sustras banii de la muzeu, pentru că niciodată nu a crezut că doamna în cauză s-ar ocupa 
cu astfel de lucruri, până nu a văzut rapoartele Curții de Conturi.  

      Domnul Gheorghe Veziteu, luând cuvântul, dorește să comunice faptul că 
referitor la acest punct, consilierii care fac parte din Partidul Național Liberal vor fi 
împotriva anexei 6, 6a, 6b și pe ansamblu, pentru că dumnealor nu pot gira pe cineva 
care lucrează și în care nu au încredere, și anume conducerea muzeului. Declară că se vor 
abține de la vot, lăsând celorlalți consilieri posibilitatea de a lua  deciziile cele mai bune. 



      Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, spune că nu 
știe dacă încrederea domnilor consilieri PNL este un element obiectiv de care să țină 
seama, dar e de părere că, dacă domnul Timofticiuc își schimbă părerea, dumnealor să nu 
o facă. 

      Domnul Gheorghe Veziteu răspunde că respectă presa pentru tot ce s-a zis și 
că nu a adus niciodată vreun afront, nicio jignire acestui segment foarte important al 
societății. Declară: ″Dumneavoastră faceți glume. Eu îmi aduc aminte că, chiar aici, 
spuneați despre cineva că este un „tembel‟ și m-am uitat că nici măcar nu s-a consemnat 
în procesul-verbal acea sintagmă în defavoarea omului respectiv″. Precizează că 
întotdeauna i-a respectat și îi respectă în continuare. Cât privește ceea ce afirmă în 
cadrul ședinței, îi asigură pe domnul președinte și pe stimații colegi că ia materialul din 
ceea ce pune domnul Dumitru Buzatu la dispoziție, că lucrează cu materialul domniei sale 
și, după cum s-a văzut, lucrează tehnic și ″nu are nimeni nicio treabă cu cineva″.  

      Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
pentru precizarea făcută și, în general, și domnia sa îi respectă pe cei care merită să fie 
respectați. Declară: ″ Ca să fii respectat trebuie să probezi prin ceva! Și eu știu că 
dumneavoastră îi respectați și îi și sprijiniți în nenumăratele campanii de calomniere a 
mea, de exemplu. Pentru că nu a dovedit cineva că acele calomnii sunt fapte reale. Nici 
chiar cercetările penale, nenumărate, ca urmare a acestor chestiuni. Așa că nu-mi cereți 
să fac eu un lucru pe care-l faceți dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult!″  

      Dă cuvântul domnul viceptreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 
      Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 

precizează că trebuie să se înțeleagă faptul că în anexa 6 și anexa 6a se votează o măsură 
dată de Curtea de Conturi, o reparație care trebuie făcută. Nu se pune în discuție 
directorul. Putea să fie o altă instituție. Declară că trebuie făcută o reparație, ″avem 
acolo o măsură dată de Curtea de Conturi pe care noi trebuie să o punem în aplicare. 
Despre asta vorbim în anexele acelea. Nu vorbim de nominalizări și de alte lucruri. 
Mulțumesc!″ 

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

Nemaifiind alte discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de 
hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 21 voturi “pentru”  și 10 “abțineri” (Arcăleanu 
Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu 
Valentin, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Veziteu 
Gheorghe). 

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

* 
*    * 

IV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 
20.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor 
împrumuturi din Trezoreria Statului 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 consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu informează că nu va vota la acest proiect de 
hotărâre. 

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

 Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 20.000.000 lei, în 
conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 
pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din 
Trezoreria Statului. 

Nu a votat domnul consilier județean Arcăleanu Marius-Marian.   

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al 
Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 
perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 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 avizele la proiectul de hotărâre. 
Președinții celor două comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Nefiind discuții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 21 voturi “pentru” și 10 
“abțineri” (Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-
Corneliu, Crețescu Valentin, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan 
Gheorghe, Veziteu Gheorghe). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea contului 
de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor 
externe nerambursabile pe perioada 01.01.2021 – 30.06.2021. 

* 
*    * 

VI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 
privat al Județului Vaslui a unor construcții aflate în administrarea Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, în vederea scoaterii din funcțiune, 
casării și demolării acestora 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.  

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

 Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Județului Vaslui a 
unor construcții aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării 
acestora. 

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

că proiectul de hotărâre de la punctul șapte pe ordinea de zi a fost retras. 
* 

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

proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al 
statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie ”Prof. dr. G.K. 
Constantinescu” în domeniul public al Județului 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. Dorin Emil, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean, 

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

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

Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
 Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 

privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului și din 
administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie ”Prof. dr. G.K. Constantinescu” în 
domeniul public al Județului Vaslui. 

* 
*    * 

IX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a devizului 
general pentru lucrările rest de executat al obiectivului de investiții ”Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 244 H: DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), 
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.  
Discuţii: 



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

Doamna Mihaela-Vica Bîicu observă că pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte 
cu privire la actualizarea lucrărilor și informează că, ori de câte ori apar astfel de 
proiecte, cetățenii sunt interesați cu privire la stadiul fizic al acestora. Precizează că se 
referă la afișarea acestor situații pe site-ul consiliului județean, care să cuprindă și cauza 
sistării executării lucrărilor acolo unde este cazul.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că va spune stadiul la fiecare proiect. La aceste proiecte, în baza Ordonantei 
de urgență a Guvernului nr.93, se face actualizarea la materialele de construcții și, după 
votul acordat de consilierii județeni, se va face un alt act adițional și urmează să se facă 
restul de executat actualizat. Practic nu au fost întreruperi de șantiere, doar în ultima 
lună pentru că s-a tărăgănat rectificarea bugetară și Programul Național de Dezvoltare 
Locală a închis programul prea repede, în iunie,  și a sistat plățile și, atunci, tot ce a avut 
consiliul județean în excedent a plătit, dar, de aici în acolo, nu mai are cum să facă plăți 
în continuare, pentru că nu s-au rambursat plățile până acum o săptămână. Declară că, o 
dată cu reactualizarea prețurilor, se pornesc motoarele care au mers într-un ritm mai 
scăzut, pentru că și constructorii au dorit actualizarea contractelor, în condițiile în care  
piața a luat-o în sus într-un ritm alert, într-un timp foarte scurt, și a cam dezorientat 
constructorii. Informează că la Vaslui, unde consiliul județean a avut bani și s-au făcut 
plăți, s-a lucrat. Însă, în alte părți, s-au sistat lucrările.  

Urmează ca, o dată cu actele adiționale încheiate și semnate, să fie efectuați 
17 km de asfaltat în următoarea lună. Totodată, consiliul județean are de terminat un pod 
din resurse proprii, pe care și l-a asumat atunci când a primit banii de la ADR pentru 
Drumul 245 E. Odată cu adoptarea proiectului de hotărâre și trecerea de contenciosul 
administrativ, urmează încheierea actelor adiționale și vor fi făcute mai întâi plățile la 
ceea ce s-a lucrat și vor fi aduse la zi, conform O.G. nr. 93, anumite prețuri la materiale, 
în conformitate cu indicele statistic în materie. 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu vrea să știe dacă e sigur că acești bani vor veni 
pentru că a observat că în rândul constructorilor există un mare dubiu. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că o parte din bani  sunt deja încasați, iar o parte sunt pe drum. În ceea ce 
privește aceste hotărâri, pe care consiliul județean le votează în această ședință, sunt 
banii de la finanțator, de aceea nu au fost în ședința de îndată, căci nu există o solicitare 
pe care să o primească suplimentar de la finanțator, ci doar acest act adițional care 
trebuie  semnat și să continue mai departe prin actualizarea coeficienților. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că lucrările nu au fost niciodată întrerupte și crede că s-a înțeles că executanții au 
încetinit lucrările când evoluția prețurilor pe piața materialelor a înregistrat o creștere 
extraordinară și așteptau toți să fie făcute aceste actualizări pentru că, altfel, ar fi 
înregistrat niște pierderi pe care nu aveau de unde să le recupereze.  

Nu știe dacă consiliul județean poate fi atât de exact încât, prin actualizare, să 
acopere toate pierderile suferite, întrucât toate aceste creșteri au fost gradate într-un 
anumit fel. La fiecare material a avut o anumită evoluție și, ca expresie generală, 
aplicând formulele din ordonanță, constructorii pot fi impulsionați. În aceste condiții,  
poate fi accelerată finalizarea unor obiective care trenează de mai multă vreme din 
diverse cauze, una din ele fiind capacitatea limitată a executanților de a lucra și, după 
cum știe, în toată țara sunt astfel de probleme.    

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
explică că proiectul de la acest punct va fi recepționat anul acesta.  

Domnul Gheorghe Veziteu, luând cuvântul, spune că salută soluția de a efectua 
plăți către executanți și face apel la înțelegerea maximă a consilierilor județeni față de 
colegii de la USR-Plus  care, din păcate, nu au un reprezentant în comisia urbanism, prin 



care ar fi putut obține mai multe informații. Este de acord cu dumnealor ca domnul 
președinte să prezinte pe scurt informații și pentru ceilalți colegi din consiliul județean, 
care nu au aceeași șansă cu a consilierilor din comisia de specialitate de a  discuta mai pe 
îndelete aceste chestiuni.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că nimeni nu poate împiedica ca un consilier județean, chiar dacă nu e membru al unei 
anumite comisii de specialitate, să obțină informații atunci când este interesat. Chiar îi 
invită să facă acest lucru, și anume, dacă sunt interesați de o problemă care se dezbate la 
o altă comisie, fără rețineri să participe la lucrările respective. Dă cuvântul domnului 
vicepreședinte Ciprian Ionuț-Trifan. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
luând cuvântul, se adresează domnului Veziteu și spune că a aplicat principiul rambursării 
și datorită faptului că guvernele anterioare au pus la dispoziția consiliului județean 
anumite sume pe care le-a avut în excedent, bani care în mod vădit au permis consiliul 
județean să meargă mai departe. 

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

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Cain Dan-Liviu. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 30. 
 

* 
Nemaifiind alte discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 

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

 Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea devizului general actualizat și a devizului general pentru lucrările 
rest de executat al obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 244 H: DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui". 
                                                                * 

*    * 
X. 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  ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu 
(Dj 245A), L=19,110 km, județul Vaslui" 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. 
Președinții celor trei comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 

informează că acest proiect este realizat în procent de 75-80% și va fi recepționat anul 
viitor. 

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



 Cu unanimitate de voturi (30 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  ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – 
Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A), L=19,110 km, 
județul Vaslui".  

 
                                                               * 
                                                            *    * 

XI. 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  ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
248 A: Limită județ Iași – Siliștea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207E (Oșești), 
județul Vaslui" 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. 
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 Trifan Ciprian Ionuț, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că proiectul va fi recepționat anul acesta. Precizează că au fost aduse câteva 
modificări, din economii, ca să poată fi dus până la capăt, așa cum trebuie.   

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

 Cu unanimitate de voturi (30 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  ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248 A: Limită județ Iași – 
Siliștea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207E (Oșești), județul Vaslui.  

 
* 

Revine în sala de ședință domnul consilier județean Cain Dan-Liviu. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 31. 
 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – 
Rediu Galian – Tăcuta –Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, 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.  
Discuţii: 

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că acest proiect este cel mai în urmă 
proiect al consiliului județean din Programul Național de Dezvoltare Locală și din cauza 
faptului că s-a lucrat la drumul strategic. Informează că la această oră se lucrează și 
speră ca anul viitor să fie recepționat.  

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

 Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest 
de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
"Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –
Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui". 
 

* 
*    * 

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

proiectul de hotărâre aprobarea devizului general actualizat și a devizului general 
pentru lucrările rest de executat al obiectivului de investiții "Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 241C: limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – 
Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), 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.  
Discuţii: 

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că acest proiect este realizat în 
proporție de 60-65%. Primul strat a fost pus în totalitate, urmează al doilea strat, dar 
trebuie făcute plăți pentru a putea continua. 

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



 Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea devizului general actualizat și a devizului general pentru lucrările 
rest de executat al obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 241C: limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – 
Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui". 

* 
*    * 

XIV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159: limită 
județul Neamț – Băcești – Băbușa – Păltiniș - Slobozia – Racova – Trohan – Pungești – 
Siliștea – Armășoaia - Bleșca ( DN2F ), km 64+500 ÷ 77+500 (13,000 km), 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.  
 

Discuţii: 

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că prin acest proiect se vor asfalta 8,8 
km. Există o întârziere de 3-4 săptămâni și datorită rectificării, pentru că vor trebui 
făcute niște plăți pentru a putea continua. Speră ca vremea să țină și să realizeze 
dezideratul ca, din cei 13 km, anul acesta să fie asfaltați cei 8,8 km, urmând ca anul 
viitor să fie recepționat.    

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, subliniază că 
domnul Trifan a făcut o precizare, și anume că e vorba de 8 km din cei 13. Pe acest drum, 
pe ambele părți, între cele două segmente, există o porțiune care nu are finanțare și 
trece printr-o pădure, o zonă de relief destul de dificilă.  

Precizează că încearcă să găsească soluții de finanțare pentru cei patru, cinci 
km care nu au finanțare la acest moment și, după ce vor fi rezolvate niște probleme 
legate de proprietate, pentru că trece pe teritoriul ocolului bisericesc, este nevoie de 
schimburi de teren, și, pe măsură ce se vor derula procedurile, va informa consilierii și 
crede că aceștia vor avea disponibilitatea de a găsi, împreună, și de a adopta o soluție de 
finanțare pentru a face schimbul.  

În caz contrar, va trebui să găsească o altă cale de a realiza acest lucru. Nu pot 
fi făcuți 8 km de drum și lăsat un segment, cu atât mai mult cu cât e singurul drum care 
face trecerea din partea nordică în partea vestică din județul Vaslui. Adică să se treacă 
de la Băcești către Slobozia –Trohan-Pungești-Armășoaia. Cam asta este situația. Întreabă 
dacă mai dorește cineva să ia cuvâtul.  

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



 Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest 
de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
"Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159: limită județul Neamț – Băcești – 
Băbușa – Păltiniș - Slobozia – Racova – Trohan – Pungești – Siliștea – Armășoaia - Bleșca ( 
DN2F ), km 64+500 ÷ 77+500 (13,000 km), Județul Vaslui"". 

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții ”Școala Profesională Specială <<Sfânta Ecaterina>> Huși, 
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.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 

că, deși pe ordinea de zi a fost înscris corect titlul proiectului de hotărâre, în 
documentele transmise acestora pe e-mail, titlul acestuia cuprinde – în mod eronat – și 
sintagma ”cu modificările ulterioare”. Menționează faptul că titlul a fost scris corect, atât 
în referatul de aprobare, cât și în rapoartele de specialitate.  

Informează că domnul Ciprian-Ionuț Trifan, propune un amendament – 
eliminarea din titlul proiectului de hotărâre a sintagmei ”cu modificările ulterioare”. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că școala va fi recepționată anul acesta. Declară că mai este bazinul de 
incendiu care va fi făcut de o echipă specială de intervenție care se ocupă și de 
sistematizarea pe verticală. În mare parte, inventarul, ceea ce s-a cumpărat de la 
Eurodidactica prin proiect, a sosit și, cu sistematizarea pe verticală și cu bazinul de 
incendiu se încheie acest proiect, sperând că acesta va fi recepționat anul acesta. 

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

Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost aprobat amendamentul 
domnului Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

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

 Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest 
de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
”Școala Profesională Specială <<Sfânta Ecaterina>> Huși, județul Vaslui". 

 
* 

*    * 
XVI. 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.  
Discuţii: 

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  
precizează că podul este în lucru. Speră ca vremea să țină și să poată face joncțiunea cu 
ceea ce a făcut consiliul județean cu ajutorul celor de la “Lucrări Drumuri și Poduri”, cu 
partea de asfalt la care consiliul județean a primit partea de rambursare, respectiv 
finanțare europeană, care duce până în DJ 245 E - la Mănăstirea Moreni, respectiv sat 
Costești. 

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

 Cu unanimitate de voturi (31 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". 

 
* 

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional de 
modificare a Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul 
Cimișlia din Republica Moldova, semnată la Vaslui, la data de 23 septembrie 2015 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 (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 

privind aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare a Înțelegerii de 



Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Cimișlia din Republica Moldova, 
semnată la Vaslui, la data de 23 septembrie 2015. 

 
* 

Părăsește în sala de ședință domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele 
Consiliului județean Vaslui. 

Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 30. 
 

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru 
Mediu al Județului Vaslui, pentru perioada 2021 – 2025 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 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 dr. ing. Mihaela Budianu – director executiv, Agenția pentru Protecția Mediului 
Vaslui. 

Doamna Mihaela Budianu, luând cuvântul, informează că acest Plan de Acțiune 
pentru Mediu este, de fapt, o strategie pe durată medie, care se conexează cu celelate 
strategii de la nivel județean: cu strategia economică a județului Vaslui, cu strategiile 
municipiilor,  cu Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor și cu alte planuri existente 
sau în curs de realizare, în același timp cu conformarea la directivele  europene și 
normele legislației naționale. Declară că procesul a fost inițiat la începutul anului, s-a 
încercat și anul trecut, dar din cauza pandemiei nu s-a reușit. Afirmă că există un grup de 
lucru în care sunt implicate mai multe instituții și un comitet director din care fac parte 
conducătorii instituțiilor și primarii orașelor importante.  

Precizează că în acest Plan sunt implicate toate primăriile de la nivelul 
comunelor și au fost identificate principalele probleme pe categorii, folosindu-se un 
manual de anul 2009, care nu a mai fost actualizat, dar care este valabil. A fost făcută o 
analiză în urma căreia a reieșit că sunt 13 categorii de probleme, pentru care s-au 
identificat niște obiective generale, obiective specifice, acțiuni. Totodată, sunt și 
responsabili ce implementează costurile estimative și sursele de finanțare.  

Explică că acest proces este un proces ciclic și, dacă e aprobat de consiliul 
județean, planul devine un fel de ″lege″ la nivel local, care cuprinde o serie de proiecte 
care trebuie realizate. Acesta se poate actualiza în baza unui raport de monitorizare și 
evaluare anual făcut de Agenția de Mediu, astfel încât să cuprindă toate proiectele care 
apar pe parcurs.  

Deja sunt în curs de aprobare strategii în municipiile Bârlad, Huși și Vaslui, dar și 
un plan de mobilitate. Se vrea un mic aeroport până în anul 2027. Nu e prins în acest plan 
de acțiune de mediu, dar va fi prins într-o perioadă următoare.  

Planul local de acțiune a trecut prin dezbatere publică, a fost adus la cunoștința 
publicului timp de 30 de zile și a fost validat de Comitetul Director. Informează că nu sunt 
observații deocamdată și că toate comentariile făcute foarte  justificat au fost înglobate 
în acest plan de acțiuni. 



 Declară că speră că este un document bun care va sta la baza aprobării multor 
proiecte ale județului Vaslui. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
doamnei Budeanu pentru explicațiile date. 

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
mulțumește Agenției pentru Mediu pentru faptul că a fost și este alături de Consiliul 
Județean Vaslui în cadrul proiectului Sistem Integrat de management al Deșeurilor. Atât 
Agenția pentru Mediu, cât și Garda și celelalte instituții au ajutat să fie dus la finalitate 
acest proiect.  

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

 Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Vaslui, pentru 
perioada 2021 – 2025 ". 
 

* 
Revine în sala de ședință domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele 

Consiliului județean Vaslui. 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Marius-Marian 

Arcăleanu. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 30. 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” 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 consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu informează că, la acest punct, revine la Decizia nr.12 
din 25.06.2021 a Camerei de Conturi care, la cap.IV, prevedea:‟… organizarea și 
executarea  activității de control financiar-preventiv‟. Constată, având în vedere 
materialele ședinței, faptul că nu s-au luat măsuri pentru a crea acest compartiment, 
pentru a-l pune în funcțiune, așa încât activitatea lui să preîntâmpine pe viitor situații 
similare celor din trecut. Cu părere de rău declară că, probabil, dumnealor, consilierii 
județeni care aparțin Partidului Național Liberal nu vor fi de acord cu acest proiect pentru 
că nu au regăsit ceea ce așteptau în textul acestuia. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului director al Direcției economice pentru a explica.  

Domnul Mircea Țuțuianu declară că, legat de aspectul privind acordarea vizei 
de control financiar preventiv, nu se înființează un compartiment special pentru această 
treabă, ci, pur și simplu, conducerea muzeului a înaintat un dosar către ordonatorul 



principal de credite, prin care a solicitat ca viza pentru controlul financiar preventiv să 
fie acordată de către contabilul șef al instituției. Informează că acesta îndeplinește 
condițiile prevăzute de lege și, în acest moment, doamna contabil șef este cea care 
acordă viza de control financiar-preventiv pe toate documentele supuse acestei vize. Deci 
este rezolvată problema cu controlul financiar-preventiv semnalată de auditorii externi al 
Camerei de Conturi. 

Domnul Mitică Afteni observă din solicitarea doamnei manager, că acest  
referent de specialitate, gradul profesional debutant, cu nivel de studii superioare, va fi 
angajat în scop de promovare și comercializare produse culturale, broșure, cărți, albume 
și altele. Precizează că o parte din aceste atribuții erau  trecute și  în fișele de post 
aferente posturilor care au făcut obiectul unor proiecte de hotărâri anterioare, cum ar fi 
cel din decembrie. Întreabă dacă domnul de la finanțe-contabilitate are timp să se ocupe 
și de promovarea acestor lucruri. Spune că se aștepta ca doamna manager să fie prezentă 
la ședință.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că, 
atunci când se va ivi ocazia, cei în drept vor da și răspunsul. 

Domnul Liviu Iacob întreabă dacă controlul financiar preventiv poate fi făcut de 
aceeași persoană. 

Domnul Mircea Țuțuianu precizează că, la instituțiile la care organigrama nu 
permite desemnarea unei alte persoane, se poate face. Explică că muzeul județean nu 
are mai mulți angajați în cadrul compartimentului. De regulă, ar trebui desemnată o altă 
persoană, în afara contabilului șef, iar această procedură este valabilă pentru toate 
instituțiile subordonate, cu excepția DGASPC și a Spitalului Județean de Urgență Vaslui, în 
cadrul cărora sunt compartimente mai mari de contabilitate. 

Domnul Gheorghe Veziteu ține să precizeze că în ședința anterioară de consiliu 
județean, în care a avut loc o dispută pe seama muzeului județean, a atras atenția 
domnului director economic că n-ar fi pus la treabă compartimentul de control financiar 
preventiv al județului în urmărirea activității de la muzeu. Și ține să precizeze că s-a mai 
documentat după această ședință și a văzut că, de fapt, compartimentul despre care 
vorbește este în subordinea domnului președinte, pe care îl întreabă, cu această ocazie, 
dacă acest compartiment poate sprijini activitatea de la muzeu, pentru că oamenii au 
nevoie de sprijin. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, explică că 
unul este controlul preventiv și altul este auditul consiliului județean. Spune că auditul și-
a îndeplinit misiunea și a sesizat Consiliul Județean  Vaslui cu privire la cele întâmplate. 
Amintește că aceste lucruri au fost aduse la cunoștința consilierilor și Consiliul Județean 
Vaslui a încercat îndreptarea erorilor care au fost constatate în urma auditului, prin 
ducerea la îndeplinire a măsurilor trasate de Curtea de Conturi.  

Nemaifiind alte discuții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 19 voturi “pentru”, 10 voturi 
“împotrivă” (Afteni Mitică, Ardeleanu Mihai, Bîicu Mihaela-Vica, Bularda Carmen, 
Crețescu  Valentin, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Ștefan Gheorghe, Veziteu 
Gheorghe, Teslariu Iuliana) și 1 “abținere” (Rotariu Bogdan). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean 
“Ștefan cel Mare” Vaslui. 

* 
Revine în sala de ședință domnul consilier județean Marius-Marian 

Arcăleanu. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 31. 
 

* 
 



XX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad 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 consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu spune că se bucură că îl are alături pe domnul 
director Marcel Anghel și solicită lămuriri cu privire la art.39 din Regulament care se 
referă la organismul numit Consiliul administrativ al teatrului. Informează că, în urma 
unei discuții cu colegul desemnat a face parte din consiliul administrativ al teatrului, a  
aflat că acesta nu a participat la nicio lucrare a consiliului administrativ, până la acest 
moment. Vrea să știe care este explicația.  
              Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Marcel Anghel – directorul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad. 

Domnul Marcel Anghel, luând cuvântul, precizează că acest lucru s-a întâmplat 
din vina celor de la teatru. Explică că din motive practice, cum ar fi cele legate de 
problemele administrative ale teatrului, au decis să procedeze în acest mod, întrucât 
erau presați de factorul timp în luarea deciziilor. De aceea nu au făcut o ședință clasică. 
Se stabilește ce se face cu fiecare problemă apărută, cum se rezolvă, chiar dacă nu e bine 
că procedează așa.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
domnul Marcel Anghel este unul din directorii instituțiilor subordonate consiliului 
județean, care a făcut față cu succes multor probleme și că dumnealui se poate folosi de 
sistemul on-line pentru a ține ședințele cu consilierii. Declară că prezența la ședințe a 
consilierilor desemnați poate aduce un plus în activitatea desfășurată, prin informarea  
directă și prin susținerea în rezolvarea unor probleme. Recomandă ca ședințele să fie 
ținute la timp, așa cum prevede legea. 

Domnul Marcel Anghel susține că e destul de utilă prezența domnului consilier 
la ședințele Consiliului administrativ, pentru că astfel conștientizează problemele reale 
de care se lovește teatrul la un moment dat și poate deveni un sprijin important în 
rezolvarea acestora.  

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

Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului “Victor Ion 
Popa” Bârlad. 

* 
*    * 

XXI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar 
Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a 
Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din 
cadrul acesteia și dă cuvântul domnului Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi 



de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a 
prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

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

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

Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
pentru schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a 
Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea 
organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul acesteia. 

 
* 

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

proiectul de hotărâre.  
Domnul Marius-Marian Arcăleanu informează secretarul general al județului că 

nu va vota la acest proiect de hotărâre.                     
Nemaifiind intervenții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 

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

Cu unanimitate de voturi (30 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. 

Nu a votat domnul consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
 

*     
*    * 

XXIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 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.  

Discuţii: 

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

Domnul Gheorghe Veziteu, referindu-se la transformarea unui post vacant de 
tip contractual de referent cu studii medii - din cadrul Cabinetului Președintelui - în 
consilier cu studii superioare,  ca și în ședințele anterioare, când s-a dezbătut acest 



subiect, își exprimă dezacordul. Drep urmare, grupul de consilieri județeni ai Partidului 
Național Liberal va vota în consecință. 

Nemaifiind alte discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de 
hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 18 voturi “pentru”, 10 voturi “împotrivă” 
(Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, 
Crețescu Valentin, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, 
Veziteu Gheorghe) și 3 “abțineri” (Afteni Mitică, Bîicu Mihaela-Vica, Teslariu Iuliana. 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind modificarea unor 
poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

 
* 

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului 
colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean 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 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 Trifan Ciprian Ionuț, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan spune că are întrebări în legătură cu Acordul 
colectiv de muncă, la capitolul ″Concedii și zile libere″, și anume: dacă o persoană 
beneficiază de zile libere plătite în cazul decesului soacrei, deoarece este o problemă de 
interpretare la instituțiile subordonate. 

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

Doamna Ciobanu Ramona precizează că aceste zile libere plătite se acordă  
pentru decesul soției/soțului funcționarului public sau al unei rude de până la gradul al III-
lea de rudenie a funcționarului public ori a soțului/soției acestuia, inclusiv afinii.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan adresează rugămintea de a transmite aceste lucruri 
și la instituțiile subordonate consiliului județean. 

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

 Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu 
salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

 
* 

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

prezintă Informarea cu privire la deplasarea efectuată în data de 17 august 2021 în 
Republica Moldova, Raionul Cimișlia. 



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

* 
*    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că pentru proiectele de hotărâre de la punctele 25-32 pe ordinea de zi se va utiliza votul 
secret. Pentru operativitate, ulterior prezentării, va solicita propuneri pentru toate cele 
opt proiecte. Votul se va exercita după formularea tuturor propunerilor, când fiecare 
dintre domnii consilieri județeni va primi 8 buletine de vot, câte unul pentru fiecare 
proiect de hotărâre. 

 
* 

XXV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  
prezintă proiectul de hotărâre pentru completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 199/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Vaslui în consiliul de administrație al Muzeului ,,Vasile Pârvan” Bârlad. 

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului,              
reamintește că avizele comisiilor de specialitate au fost deja prezentate în ședințele din 
10 decembrie 2020 și 16 aprilie 2021, când nu s-a întrunit numărul de voturi necesar 
adoptării hotărârii și, totodată, că în ședința ordinară din data de 09.11.2020, ca urmare 
a derulării votului secret, au fost desemnați ca reprezentanți ai Consiliului Județean 
Vaslui următorii: domnul director executiv al Direcției economice Țuțuianu Mircea și 
domnul consilier județean Afteni Mitică. Se impune, așadar, completarea cu încă un 
reprezentant al consiliului județean.  

Precizează că propunerea domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, este domnul consilier județean Pricop Ghiorghe, iar propunerea din 
partea grupului de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal este domnul consilier 
județean Pălăduță Louis-Iulian. 

Totodată, menționează faptul că buletinele de vot au fost redactate.  
Întreabă dacă mai sunt alte propuneri. Nu sunt. 
 

* 
*    * 

XXVI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  
prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților, 
delegat din partea Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Reprezentanților a Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate.  
   Precizează că se impune completarea cu reprezentantul asiguraților, delegat 
din partea Consiliului Județean Vaslui.  

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului,  precizează că 
avizele comisiilor au fost deja prezentate în ședința din 16 aprilie 2021. Domnul Veziteu 
propune din partea grupului de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal pe domnul 
consilier județean Liviu Iacob, iar domnul Mitică Afteni propune din partea USR PLUS pe 
doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 

Întreabă dacă mai sunt alte propuneri. Nu sunt. 
 

                                                 * 
*    * 

XXVII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  
prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 



1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică și de disciplină, administraţie 
publică locală și 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 nr.27 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului 
Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui. 

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

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, precizează că 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. Propunerea domnului Dumitru Buzatu, 
președintele Consiliului Județean Vaslui, este domnul Valeriu Caragață, iar domnul 
Veziteu Gheorghe propune, din partea grupului de consilieri județeni ai Partidului 
Național Liberal, pe domnul consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,   
propune un amendament – eliminarea din cuprinsul art. 1 al proiectului de hotărâre a 
sintagmei ”consilier județean”. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  precizează 
că, studiind legea, a constatat că este vorba de un reprezentat al consiliului județean, 
ceea ce nu înseamnă că, automat, el trebuie să fie consilier județean. Domnia sa l-a 
propus pe domnul Caragață menținându-și, de fapt, propunerea pe care a făcut-o ani de-a 
rândul, pentru faptul că a colaborat foarte bine în implementarea unor proiecte și știe 
foarte bine realitatea la centru. 

 Supune votului plenului consiliului județean aprobarea amendamentului propus. 
Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) amendamentul a fost aprobat. 

* 
*    * 

XXVIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă 
,,Constantin Pufan” Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică și de disciplină, administraţie 
publică locală și 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 nr.28 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului 
Școlar de Educație Incluzivă ,,Constantin Pufan” Vaslui. 

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

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, precizează că 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. Propunerea formulată de domnul Dumitru 
Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este doamna consilier județean Miron-
Feraru Roxana-Mădălina, iar domnul Veziteu Gheorghe propune, din partea grupului de 
consilieri județeni ai Partidului Național Liberal, pe domnul consilier județean Ștefan 
Gheorghe. 

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

 
* 

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

prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 



Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă, 
oraș Negrești și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică și de disciplină, administraţie 
publică locală și 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 nr.29 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului 
Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești. 

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

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, precizează că 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. Propunerea domnului Dumitru Buzatu, 
președintele Consiliului Județean Vaslui, ca reprezentant al Centrului Școlar de Educație 
Incluzivă, oraș Negrești, este domnul Vasile Mariciuc, iar grupul de consilieri județeni ai 
Partidului Național Liberal a propus pe domnul consilier județean Bogdan Rotariu. 

Informează că există un amendament și la acest proiect de hotărâre, eliminarea 
din cuprinsul art. 1 al proiectului de hotărâre a sintagmei ”consilier județean”. 

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

Cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă” (Gheorghe 
Veziteu), amendamentul a fost aprobat. 

* 
*    * 

XXX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui 
în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ,,Elisabeta 
Polihroniade” Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică și de disciplină, administraţie 
publică locală și 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 nr.30 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului 
Școlar de Educație Incluzivă ,,Elisabeta Polihroniade” Vaslui. 

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

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, precizează că 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. Propunerea domnului Dumitru Buzatu, 
președintele Consiliului Județean Vaslui, este domnul consilier județean Vasile Puf. 
Domnul Veziteu Gheorghe propune, din partea grupului de consilieri județeni ai Partidului 
Național Liberal, pe doamna consilier județean Carmen Bularda, domnul Dan-Mihai 
Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, propune pe domnul consilier 
județean Sorin Braniște, iar domnul Mitică Afteni propune, din partea USR PLUS, pe 
doamna consilier județean Teslariu Iuliana. 

 

                                                 * 

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

prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Vaslui în consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ,,Sfânta 
Ecaterina” Huși și dă cuvântul următorilor consilieri: 



1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică și de disciplină, administraţie 
publică locală și 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 nr.31 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Școlii 
Profesionale Speciale ,,Sfânta Ecaterina” Huși. 

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

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, precizează că 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. Propunerile domnului Dumitru Buzatu, 
președintele Consiliului Județean Vaslui, ca reprezentanți ai Consiliului Județean Vaslui în 
consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ,,Sfânta Ecaterina” Huși, sunt 
domnul consilier județean Mădălin-Claudiu Căciulă și doamna consilier județean Eugenia 
Șteimberg.  

Domnul Veziteu Gheorghe propune, din partea grupului de consilieri județeni ai 
Partidului Național Liberal, pe domnul consilier județean Liviu Filip. 

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

* 
*    * 

XXXII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre 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 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică și de disciplină, administraţie 
publică locală și 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 nr.32 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. 

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

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, precizează că 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. Aici sunt reprezentanți titulari și 
reprezentanți supleanți. Propunerile domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, ca reprezentanți ai 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, 
sunt: 

1) pentru comisia de concurs/examen: 
- Rinder Ana-Smaranda, manager al Spitalului Județean de Urgență Vaslui - membru 

titular; 
- Țuțuianu Mircea, director executiv - membru supleant; 
- Agafiței Emilian, director executiv - membru titular; 
-    Vasiliu Cristina, șef serviciu - membru supleant; 
 2) pentru comisia de soluționare a contestațiilor: 
- Gache Cristina-Valeria, șef serviciu - membru titular; 
- Bocăneț Ionela, consilier juridic - membru supleant; 
- Ciobanu Ramona-Alina, șef serviciu - membru titular; 



- Buhuș Rodica, consilier juridic - membru supleant. 
Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, precizează că 

propunerea grupului de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal este domnul 
consilier județean Valentin Crețescu. 

* 
*    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
se va trece la redactarea buletinelor de vot. 

Se prezintă procedura de vot: fiecare consilier judeţean primeşte câte un 
buletin 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. 

Doamna Diana-Elena Ursulescu reamintește că, în cadrul ședinței consiliului 
județean din data de 09.11.2020, a fost desemnată o comisie de numărare a voturilor, 
formată din 3 membri, respectiv domnii: Lupu Costică, Pricop Ghiorghe și doamna Bîicu 
Mihaela-Vica.  

Întrucât doamna Bîicu Mihaela-Vica și domnul Pricop Ghiorghe candidează 
pentru a fi reprezentanți ai consiliului județean, aceștia vor fi înlocuiți, conform 
regulamentului, la propunerea domnilor consilieri județeni, după cum urmează: doamna 
Bîicu Mihaela-Vica de către domnul Afteni Mitică și domnul Pricop Ghiorghe de către 
domnul Vasile Voicu. 

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

 
*     EXERCITAREA VOTULUI    * 

 
La reluarea lucrărilor, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 

Județean Vaslui, dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni pentru a prezenta 
procesele-verbale cu rezultatul votului secret. 

 
                                                                 * 

                                                *    * 
Domnul Mitică Afteni, luând cuvântul, prezintă procesele-verbale privind  

rezultatul votului secret exprimat de consilierii județeni pentru:  
- completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.199/2020 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 
administrație al Muzeului ,,Vasile Pârvan” Bârlad: domnul Pricop Ghiorghe (17 voturi 
“pentru” și 14 voturi “împotrivă”) și domnul Pălăduță Louis-Iulian (14 voturi “pentru” și 
17 voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 0. 
Domnul Pricop Ghiorghe a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnat: 17 voturi “pentru” și 14 voturi “împotrivă”. 
- desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat din partea Consiliului 

Județean Vaslui în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate: domnul Iacob Liviu (12 voturi “pentru” și 13 voturi “împotrivă”) și doamna Bîicu 
Mihaela-Vica (13 voturi “pentru” și 12 voturi “împotrivă”).  

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

desemnat. 
Nu a votat domnul consilier județean Arcăleanu Marius-Marian. 
- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 

administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui: 



domnul Caragață Valeriu (16 voturi “pentru” și 13 voturi “împotrivă”) și domnul Veziteu 
Gheorghe (13 voturi “pentru” și 16 voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 2. 
Domnul Caragață Valeriu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnat: 16 voturi “pentru” și 13 voturi “împotrivă”. 
- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 

administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ,,Constantin Pufan” Vaslui: 
doamna Miron-Feraru Roxana-Mădălina (17 voturi “pentru” și 13 voturi “împotrivă”) și 
domnul Ștefan Gheorghe (13 voturi “pentru” și 17 voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 1. 
Doamna Miron-Feraru Roxana-Mădălina a întrunit numărul necesar de 

voturi pentru a fi desemnată: 17 voturi “pentru” și 13 voturi “împotrivă”. 
- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 

administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești: domnul Mariciuc 
Vasile (15 voturi “pentru” și 15 voturi “împotrivă”) și domnul Rotariu Bogdan (15 voturi 
“pentru” și 15 voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 1. 
Niciunul dintre candidați nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnat. 
- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 

administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ,,Elisabeta Polihroniade” 
Vaslui: domnul Puf Vasile (15 voturi “pentru” și 15 voturi “împotrivă”), doamna Bularda 
Carmen (10 voturi “pentru” și 20 voturi “împotrivă”) , domnul Braniște Sorin (14 voturi 
“pentru” și 16 voturi “împotrivă”) și doamna Teslariu Iuliana (9 voturi “pentru” și 21 
voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 1. 
Niciunul dintre candidați nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnat. 
- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de 

administrație al Școlii Profesionale Speciale ,,Sfânta Ecaterina” Huși: domnul Căciulă 
Mădălin-Claudiu (14 voturi “pentru” și 16 voturi “împotrivă”), doamna Steimberg Eugenia 
(16 voturi “pentru” și 14 voturi “împotrivă”) și domnul Filip Liviu (14 voturi “pentru” și 16 
voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 1. 
Doamna Steimberg Eugenia a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnată: 16 voturi “pentru” și 14 voturi “împotrivă”. 
- 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:  

1) pentru comisia de concurs/examen: 
- Rinder Ana-Smaranda - membru titular: (19 voturi “pentru” și 8 voturi 

“împotrivă”); 
- Agafiței Emilian - membru titular: (13 voturi “pentru” și 14 voturi 

“împotrivă”); 
- Crețescu Valentin - membru titular: (10 voturi “pentru” și 17 voturi 

“împotrivă”); 
- Țuțuianu Mircea - membru supleant: (19 voturi “pentru” și 8 voturi 

“împotrivă”); 
- Vasiliu Cristina - membru supleant: (16 voturi “pentru” și 11 voturi 

“împotrivă”). 
2) pentru comisia de soluționare a contestațiilor: 



- Gache Cristina-Valeria - membru titular: (20 voturi “pentru” și 7 voturi 
“împotrivă”); 

- Ciobanu Ramona-Alina - membru titular: (14 voturi “pentru” și 13 voturi 
“împotrivă”); 

- Bocăneț Ionela - membru supleant: (20 voturi “pentru” și 7 voturi 
“împotrivă”); 

- Buhuș Rodica - membru supleant: (16 voturi “pentru” și 1 voturi 
“împotrivă”). 

      Numărul voturilor nule: 4. 
Au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi desemnați în: 
1) pentru comisia de concurs/examen: 
- Rinder Ana-Smaranda - membru titular: (19 voturi “pentru” și 8 voturi 

“împotrivă”); 
- Țuțuianu Mircea - membru supleant: (19 voturi “pentru” și 8 voturi 

“împotrivă”); 
- Vasiliu Cristina - membru supleant: (16 voturi “pentru” și 11 voturi 

“împotrivă”). 
2) pentru comisia de soluționare a contestațiilor: 
- Gache Cristina-Valeria - membru titular: (20 voturi “pentru” și 7 voturi 

“împotrivă”); 
- Bocăneț Ionela - membru supleant: (20 voturi “pentru” și 7 voturi 

“împotrivă”); 
- Buhuș Rodica - membru supleant: (16 voturi “pentru” și 1 voturi 

“împotrivă”). 
Domnii Agafiței Emilian, Crețescu Valentin și doamna Ciobanu Ramona-Alina nu 

au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi desemnați. 
 
                                                      * 
 

                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 septembrie 
2021. 

 
Ora 2000 

 

 

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