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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
  
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 2 februarie 2022, 

în ședința de îndată a Consiliului Județean Vaslui 
 

ORA 13,00 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide 

lucrările şedinţei de îndată convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr.32/2022. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin 
utilizarea aplicației Zoom, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 34 consilieri judeţeni în funcţie și 
președinte, şedinţa este legal constituită. 

Se declară deschise lucrările ședinței de îndată. 
Participă directorul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului județean, care a elaborat proiectul de hotărâre. 
 

* 
*     * 

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: 

- Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului 
Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021 ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare. 

 
* 

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

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Proiectul ordinii de zi este aprobat cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru și 

1 “abținere” (Liviu Iacob). 
Nu a votat domnul consilier județean Ghiorghe Pricop. 
 

* 
*     * 

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

* 
*     * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
faptul că, pentru adoptarea proiectului de hotărâre existent pe ordinea de zi, este necesar 
votul majorității absolute – 18, potrivit prevederilor art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 



* 
*     * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează, 
totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 138 alin. (15) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, s-a pus la dispoziţia plenului Consiliului Județean Vaslui, procesul-
verbal încheiat în şedința ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui din data de 21 ianuarie 
2022 în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului acestuia, precizând că, în cadrul 
şedinţei, există posibilitatea contestării conţinutului acestuia şi a solicitării menţionării 
exacte a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă. 

Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului 
judeţean din data de 21 ianuarie 2022, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi (34 voturi “pentru”). 

* 
                                                                   *    * 
 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021 ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

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

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

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează: “Domnule președinte, câteva considerații 

pe care le-am mai făcut și în alți ani, și rămânem consecvenți, și venim cu idei și cu gânduri 
foarte bune la discuția de astăzi. Dar avem de făcut o mică observație, și anume că poate ar 
fi fost mai bine dacă am fi putut discuta și contul de execuție pentru anul 2021. Am fi văzut 
mai bine, exact, care ar fi fost situația și am fi luat notă de existența excedentului. Mergem 
pe mâna dumneavoastră, zicem că acesta este. Dumneavoastră ne propuneți astăzi să 
repartizăm suma de 17.575.000 de lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare.  

Salutăm acest lucru, dar, conform cu ceea ce am mai spus și altădată, noi am dori 
să venim cu o propunere de îmbunătățire a activității de astăzi, și anume: dacă în anii 
trecuți am făcut niște interpelări și invitații în a ni se prezenta o listă mai detaliată cu 
beneficiarii acestor sume, de această dată, noi vă propunem, stimate domnule președinte, 
stimați colegi, un amendament. Un text prin care încercăm să îmbunătățim proiectul de 
hotărâre pe care ni l-ați propus astăzi spre dezbatere. 

Dă citire amendamentului: 
 

“AMENDAMENT 
la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului 

Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 

 
În vederea asigurării transparenței decizionale și a bunei informări a cetățenilor 

propunem completarea art. 1,  pe care-l citez. Art. 1 stipulează: <Se aprobă  utilizarea 
sumei de 17.575.000 lei din excedentul bugetului local la încheierea exercițiului bugetar 



2021, în sumă de 17.575.334,9 lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare.> 

 Propunem completarea cu sintagma <conform anexei la prezenta hotărâre>.  
Ar urma o anexă, anexa 1, cu titlul <Lista obiectivelor de investiții finanțate  din 

excedent în anul 2022>. Ar urma un tabel cu trei coloane - în prima coloană: <numărul 
curent>; în a doua coloană: <denumire obiectiv de investiții> și în a treia coloană: <valoare>.  

Urmează rândurile cu obiectivele de investiții pe care, din păcate, noi nu le știm, 
că nu am luat notă, cu claritate, de obiectivele pe care le aveți dumneavoastră în vedere și 
tabelul se termină cu <total alocație 17.575.000>.” 

Acesta este amendamentul nostru. Am dori o completare a articolului 1 cu 
sintagma ″conform anexei la prezenta hotărâre″. Anexa este aceea de care v-am spus. 

Semnează amendamentul ″Grupul consilierilor județeni din partea PNL″, expus de 
subsemnatul, Gheorghe Veziteu.  

Mai fac doar o simplă completare. Suntem de acord, bineînțeles, cu utilizarea 
sumei de 17.575.000 de lei din excedentul bugetului, ca sursă de finanțare  a cheltuielilor 
secțiunilor de dezvoltare. Dar am avea, după cum ați văzut, o mică problemă privind forma 
în care se prezintă acest proiect de hotărâre. Vă mulțumim!“ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că va 
cere și avizul inițiatorului subliniind că,  în principiu, nu are nicio problemă, însă nu vede la 
ce ar fi utilă o asemenea anexă, pentru că excedentul bugetar al anului trecut  poate fi 
folosit pentru finanțarea tuturor obiectivelor care sunt în execuție, într-o măsură 
corespunzătoare. Informează că investițiile consiliului județean au o valoare mult mai mare 
decât acest excedent. Se va vedea ce va rezulta și săptămâna viitoare, în data de 11 
februarie, când va fi ședința ordinară a consiliului județean, unde va fi prezentat  bugetul 
județului Vaslui. Va cere părerea inițiatorului și a specialistului și, dacă este nevoie, nu are 
nicio opinie preconcepută.  

Domnul Gheorghe Veziteu precizează: ″Am studiat și cutuma, și practica din alte 
unități administrativ-teritoriale din țară și chiar am găsit, în mod  foarte frecvent, la acest 
punct care, desigur, se dezbate în fiecare an, acolo unde este cazul, unde este excedent, și 
mai întotdeauna proiectul de hotărâre este însoțit de această anexă care, pur și simplu, 
evidențiază destinațiile. Noi am propus! Plenul o să analizeze și o să ne spună ce părere are. 
Vă mulțumesc încă o dată.″  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, 
din punctul său de vedere, dacă nu există vreun impediment, cu mare plăcere adoptă și un 
asemenea amendament. Îl roagă pe inițiator să se pregătească să răspundă. 

Dă cuvântul doamnei consilier județean Bularda Carmen.  
Doamna Carmen Bularda amintește că, la începutul ședinței, s-a precizat că acei 

consilieri care sunt într-un posibil conflict de interese și nu participă la vot trebuie anunțe. 
Vrea să știe cum pot face acest lucru, atât timp cât nu au, concret, detalii privind acele 
lucrări. Cu atât mai mult, în opinia sa, consideră această anexă ca fiind necesară.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu este vorba de lucrări noi. Este de părere că, în cazul lucrărilor vechi, consilierii județeni 
aflați într-o asemenea situație ar fi trebuit deja să fi anunțat un eventual conflict de 
interese, pentru că au fost luate nenumărate hotărâri pe tema acestora. Declară: ″Acum, o 
listă ca asta, dacă am fi într-un asemenea caz, ar putea să servească doar la darea afară a 
consilierului respectiv. Eu nu am considerat, niciodată, că cineva nu a anunțat lucrurile 
acestea, pentru că mă bazez pe probitatea membrilor consiliului județean.″   

Menționează că, din punctul acesta de vedere nu este nicio problemă,  dar vrea să 
știe, de la inițiator, dacă este acceptat acest lucru, pentru a nu intra consiliul județean într-o 
contradicție flagrantă cu legea sau cu ideile celui care a inițiat proiectul.  

Dă cuvântul domnului Mircea Țuțuianu, directorul executiv al Direcției economice 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Mircea Țuțuianu informează că în ceea ce privește inițiativa domnului 
consilier Veziteu, consiliul județean nu are o obligație legală din acest punct de vedere. 
Legea nu obligă, dar nici nu interzice a face acest lucru. Precizează că sunt instituții în țară 



care practică acest lucru, dar consiliul județean nu este  obligat să facă la fel. Declară: ″Și 
aici, în sprijinul elaborării proiectului de hotărâre și a modalității de gândire pe care am 
avut-o noi, și cum le facem de ani de zile, aș veni cu un exemplu clasic dacă îmi permiteți. 
Să presupunem că, în această perioadă, am primit două facturi de la diverși furnizori, care 
însumează 10 milioane de lei. Eu le plătesc pe acestea care sunt trecute în acea anexă. Eu, în 
anexă, trec 5 cu 5 investiții. La acel moment, din bugetul local, eu nu pot să fac plăți pe 
secțiunea dezvoltare doar din acest excedent. Trec în anexă 5 investiții, îmi vine la plată o 
investiție, a 6-a sau a 7-a, care nu este trecută în această anexă.  Ce fac?  Nu o plătesc? 
Riscăm să depășim termenul de plată?″  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de părere 
că, în situația exemplificată de domnul Mircea Țuțuianu, ar trebui făcut apel la domnul 
Veziteu, pentru a mai face o propunere de amendare a hotărârii actuale privind utilizarea 
excedentului bugetar.  

Domnul Mircea Țuțuianu răspunde că nu are nimic împotrivă să fie făcută această 
anexă. Vrea să știe ce trebuie făcut în cazul în care sunt facturi de la furnizori care nu apar în 
acea anexă, atâta timp cât în momentul de față nu este o altă sursă de finanțare a secțiunii 
de dezvoltare, decât excedentul bugetului din decembrie 2021.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, 
în principiu, această propunere poate fi soluționată prin utilizarea unei anexe care să conțină 
toate obiectivele de investiții în funcțiune.  

Domnul Mircea Țuțuianu este de acord, dar fără sume pe fiecare obiectiv în parte. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că acest 

lucru este evident, pentru că obiectivele se finanțează și din alte surse, și atunci consiliul 
județean nu stă toată ziua să modifice anexa. Precizează că, după părerea domniei sale, ar 
susține de această dată amendamentul domnului Veziteu, pentru că ar da posibilitatea 
tuturor membrilor consiliului județean să aibă la dispoziție această listă și, în fiecare 
moment, când doresc să obțină informații despre un obiectiv cuprins în listă, să poată face 
lucrul acesta, fără a avea impresia că a fost omis ceva și, pe măsură ce apar alte obiective, să 
fie  adăugate la această listă.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob îl atenționează pe domnul președinte cu privire la faptul că s-a 

exprimat greșit cu privire la inițiatorul proiectului.   
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

inițiatorul este dumnealui, iar cel care a elaborat proiectul de hotărâre este domnul Mircea 
Țuțuianu, directorul executiv al Direcției Economice. 

Domnul Liviu Iacob adresează rugămintea de a fi lămurit cu privire la suma din 
excedentul bugetar, bănuind că aceasta este o presupunere, atât timp cât nu apare în niciun 
act oficial că ar fi un excedent bugetar. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
este vorba de o estimare. Este vorba de ceea  ce a rezultat din execuție, lucru care va fi adus 
în discuție în ședința următoare. Precizează că cererile de plată nu țin cont de ședința 
consiliului județean și, înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege care, de data 
aceasta, nici ele nu țin cont de ședința ordinară a consiliului, acestea trebuie onorate. 

Domnul Liviu Iacob informează că a înțeles că acest  proiect este necesar pentru a 
avea un element la baza construcției bugetului județean și consideră că această sumă 
excedent pe care a enunțat-o domnul președinte este, la momentul de față, doar o estimare. 
Afirmă că ea este un excedent în momentul în care se aprobă execuția bugetară de către 
consiliul județean. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
este o sumă efectivă: ″N-aș putea spune că este aprobată prin hotărâre, dar nu este o 
estimare.″ 

Domnul Liviu Iacob este de părere că, deși este încheiată execuția, partea de care 
vorbește domnul președinte poate fi o cifră exactă în momentul în care se aprobă execuția 
bugetară. Până atunci este doar o estimare! 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu se 
mai poate interveni cu nimic asupra sumei.  

Domnul Liviu Iacob subliniază că este vorba de o estimare, nu este  o cifră care să 
iasă dintr-un act oficial.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
suma este estimată pe bază de date reale. Nu e vorba de o estimare.  

Domnul Liviu Iacob amintește că, altădată, mai întâi se aproba execuția bugetară.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că 

aprobarea execuției bugetare comportă discuții mai multe, amintind plenului că a spus că 
termenele respective sunt exacte și nu țin cont de ziua în care fixează consiliul județean 
ședința ordinară.  

Domnul Liviu Iacob  afirmă: ″Mă îndoiesc că ați făcut acest proiect de hotărâre 
tocmai pentru a aproba a face plăți. Mă îndoiesc!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, explică că 
executanții solicită aceste  plăți. 

 Domnul Liviu Iacob întreabă dacă plățile sunt pentru facturi emise în luna 
ianuarie.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că da. 
Domnul Liviu Iacob  declară: ″Mă îndoiesc! A mai fost făcută o afirmație că dacă 

aprobăm o listă și apare încă un furnizor din afara listei nu se pot face plăți din excedent. 
Bănuiesc că, până la aprobarea bugetului, nu vor mai apărea alte investiții de care noi nu 
știm. Nu?!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
sunt investiții pentru care încă nu s-au contractat lucrările. Și, în măsura în care acestea se 
derulează, vor trebui să fie finanțate. Dacă consiliul județean are disponibil din excedent, 
finanțează și din excedent, dacă nu, din alte surse. 

Domnul Liviu Iacob declară că are îndoieli cu privire la faptul că nu sunt informații 
despre alte investiții  care nu apar pe prima listă. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
aceste informații sunt, dar aici se vorbește despre investiții care sunt gata de finanțare, adică 
sunt contracte încheiate. Vor mai fi încheiate contracte. Și dacă domnul consilier dorește să 
fie trecute și acestea pe listă, atunci  vor fi  trecute toate.  

Domnul Liviu Iacob  este de părere că trebuie trecute toate, pentru că acele 
investiții viitoare nu pot fi finanțate decât dacă apar într-un buget.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, confirmă că 
acestea apar în buget, precizând că sunt și alte surse de finanțare, fapt care este cunoscut și 
de consilierii județeni. Întrucât nu a fost, încă, adoptat bugetul acestui an, pentru a nu fi 
probleme în legătură cu termenul de plată, se utilizează  suma din excedent.  

Dă cuvântul domnului Mircea Țuțuianu. 
Domnul Mircea Țuțuianu precizează că, în primul rând, acea listă este limitativă, 

pentru că nu pot fi introduse toate obiectivele care sunt în desfășurare, începute din anii 
precedenți. Nu intră în discuție obiectivele noi de investiții care nu pot fi plătite din 
excedentul anului precedent. Dacă se introduce o listă limitativă, în momentul în care apar 
alte plăți pentru obiective începute în anul precedent, acestea nu mai pot fi plătite. Dar, 
dacă se ajunge la concluzia întocmirii unei liste cu toate obiectivele în continuare pe care 
consiliul județean le finanțează din bugetul local, atunci consiliul județean va fi acoperit. Dar 
indicarea unei sume pe fiecare obiectiv. Subliniază că va fi o sumă totală pe întreaga listă.  

În al doilea rând, declară că acest proiect de hotărâre și necesitatea acestei 
ședințe de îndată au venit în urma faptului că se dorește, începând de mâine, să se facă 
plățile. Informează că nu este nevoie de acest proiect de hotărâre pentru a se lucra la 
bugetul local care va fi  aprobat săptămâna viitoare. Se oferă să pună la dispoziția celor 
interesați documente prin care se arată că, începând de mâine, se vor utiliza aceste sume și 
că vor fi plătite facturi.  

În al treilea rând, excedentul pe care l-a trecut în acest proiect de hotărâre este 
cert, chiar de pe data de 3 ianuarie. Trezoreria a închis toate regularizările și a  informat 



consiliul județean că acesta este excedentul bugetului local. Menționează că există o 
execuție de la Trezorerie care indică acest lucru și extrasul de cont prin care se pune la 
dispoziția consiliului județean  excedentul bugetului local.  

Urmează ca în ședință ordinară de consiliu județean să fie detaliată acea execuție 
de la Trezorerie, pe capitole, pe articole, pe alineate, pe titluri, și o va pune la dispoziția 
plenului în vederea adoptării sau nu, precizând că domnii consilieri județeni vor vota 
″împotrivă″ sau ″pentru″. Dacă plenul va vota ″împotrivă″ nu se schimbă excedentul bugetului 
local, suma fiind certă. 

Dă cuvântul domnului consilier Gheorghe Veziteu. 
Domnul Veziteu Gheorghe declară: ″Salut, în primul rând, disponibilitatea 

dumneavoastră de a îmbunătăți proiectul de hotărâre prin admiterea unei liste cuprinzând 
chiar toți beneficiarii, să spunem, cu ghilimelele de rigoare. Mai subliniez, încă o dată, 
faptul că noi luăm act de această listă. Înseamnă că noi, consilierii, votăm chiar în 
cunoștință de cauză.  

Ați văzut, unii dintre colegii noștri știu chiar să-și ia măsuri de precauție, în 
ipoteza în care ar fi în conflict de interese și, cu atât mai mult, vreau să subliniez faptul că, 
atât noi, cât și opinia publică, suntem la curent, că facem o lucrare cinstită, corectă, 
transparentă și că aceștia sunt banii județului, îi folosim cu destinația respectivă, de a 
acoperi cheltuielile de dezvoltare. În această situație, dacă dumneavoastră și plenul sunteți 
de acord cu propunerea noastră de a îmbunătăți textul, așa cum am spus, printr-o listă de 
obiective, noi vom sprijini acest proiect. Vă mulțumim!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că și-a 
exprimat deja opinia de admitere cu privire la amendament și, ca urmare, rămâne doar ca 
lista să fie întocmită în conformitate cu ceea ce s-a discutat în ședință. 

Domnul Mircea Țuțuianu precizează că în listă vor apărea denumirile obiectivelor 
de investiții, nu beneficiarii, așa cum a spus domnul consilier județean Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că este de acord cu ceea ce a precizat domnul 
director Țuțuianu. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
”Beneficiarii suntem noi!”. 

Domnul Gheorghe Veziteu susține: ”Chiar în amendament, vă spuneam titlul, 
capul de tabel înseamnă: numărul curent, obiectivul de investiții și suma, deci așa era. 
Mergem pe lista cuprinzând toate obiectivele, ca să nu fie niciun impediment...” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează că 
nu se vor adăuga sumele, ci toate obiectivele de investiții, urmând ca sumele să se 
regăsească în bugetul local al județului Vaslui, cu tot cu ceea ce înseamnă alte surse. Este 
vorba despre o inventariere, pentru ca toată lumea să se poată raporta la acea listă de 
obiective.  

Adresează rugămintea de a accepta această propunere, ca a treia parte să nu fie 
trecută, regăsindu-se deci în bugetul mare, pentru că altfel s-ar limita foarte mult 
finanțarea. Dacă, la un moment dat, cineva ar consuma tot excedentul, nu vor mai putea 
plăti și pe alții. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Domnule președinte, facem politică! Deci 
acceptăm că am căzut de acord pe aceste chestiuni, adică lista cu obiectivele, așa încât, 
când este nevoie, să se poată face plata.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, 
în felul acesta, se pot furniza și informații știind lista cu obiectivele, în legătură cu valoarea 
fiecărui obiectiv de investiții. 

Totodată, precizează, la sugestia doamnei secretar general al județului, ca 
articolul să fie completat cu sintagma „conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.” 

Domnul Gheorghe Veziteu  declară: ”Da, cu textul profesionist completat și de 
doamna secretar general.” 

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



Dă cuvântul doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
Doamna Mihaela-Vica Bîicu propune, referindu-se la transparență, ca lista de 

investiții în derulare să fie făcută publică, având în vedere că se cunoaște valoarea 
contractelor. Propune ca, lunar, să fie făcută publică lista plăților efectuate în luna 
anterioară, având denumirea investiției și valoarea contractului și plățile efectuate anterior. 
De exemplu, în luna martie, să fie publicată lista plăților efectuate în luna februarie. Astfel, 
nu va mai avea nimeni niciun dubiu privind utilizarea banilor publici. Totodată, declară că se 
poate preciza și sursa de finanțare. Cum se vorbește de excedentul bugetar, s-ar putea 
publica că “plata a fost efectuată din excedentul bugetar aferent anului 2021”. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu mai poate face obiectul unui amendament această chestiune și întreabă cui i-ar servi. 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu răspunde că acest lucru va servi celor care vor să vadă 
pe ce s-au cheltuit banii sau care sunt contractanții, care sunt investițiile în derulare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
toate aceste informații se găsesc pe site-ul instituției. Toți cei care verifică execuția de 
lucrări își asumă acest lucru, altfel răspund și sunt pasibili de pedeapsă penală. Rămâne doar 
o chestiune privind aspectul dacă cineva este interesat de plăți. Dacă plățile sunt corect 
făcute, dacă verificările sunt publice, obiectivele sunt afișate toate, se întreabă de ce ar fi 
cineva interesat de plăți. 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu declară: ”Pentru transparență, așa cum pe site-ul 
Ministerului Dezvoltării observăm săptămânal.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că este 
un lucru redundant să se asigure transparența pentru transparență. 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu precizează: ”Pur și simplu, am văzut că este o 
practică, am văzut pe site-ul Ministerului Dezvoltării că sunt publicate, uneori și 
săptămânal, lista plăților efectuate către beneficiarii unui anumit program.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că a 
fost luată propunerea ca fiind o propunere corectă și, dacă există o asemenea practică, nu 
există niciun fel de reținere de a proceda și consiliul județean la fel, pentru că nu deranjează 
cu nimic. Dimpotrivă, este chiar mai bine să fie așa. Consiliul județean este dispus să o facă, 
dacă există o asemenea practică.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob întreabă: ”Excedentul acesta provine dintr-o suprafinanțare a 

obiectivelor de investiții sau dintr-o nerealizare a pașilor din investițiile care sunt 
finanțate?” 

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

Domnul Mircea Țuțuianu informează că definiția excedentului este una clară și la 
îndemâna oricui să înțeleagă, precizând că încasările nu sunt plăți, încasările înseamnă 
veniturile realizate, plățile înseamnă cheltuielile făcute. Din diferența dintre acestea două 
rezultă excedentul. Excedentul poate să derive și de pe secțiunea de funcționare, dacă nu s-
au cheltuit toți banii în cursul anului trecut, poate să derive și din nerealizarea sau neplata la 
un anumit nivel a unor obiective de investiții. Ceea ce nu a înțeles este partea cu 
suprafinanțarea, afirmând că nu știe ce înseamnă. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că nici 
dumnealui nu a înțeles ce poate însemna ”să fie suprafinanțare”. 

Domnul Liviu Iacob explică: ”Am finanțat un proiect cu o sumă mai mare care nu 
poate fi cheltuită într-un an. Este și un mod de a ascunde niște bani, pentru că la un moment 
dat, am văzut în practica consiliului județean, când se mai scot de la investiții sume și se dau 
pe partea de funcționare.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, subliniază că 
această practică aceasta este interzisă și ilegală. Invers, poate de la funcționare se poate. 

Domnul Liviu Iacob declară: ”Domnule președinte, am să vă trag de mânecă când 
se întâmplă chestia asta! Definiția pe care ne-a dat-o domnul director o știe toată lumea, eu 



am întrebat de unde provine acest excedent?... Dacă provine de la investiții înseamnă că le-
am supraestimat, suprafinanțat sau din cauză că nu s-au realizat. Și nu ni s-a răspuns aici.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că acum 
a înțeles despre ce este vorba și își exprimă speranța ca și cei prezenți să accepte că este 
destul de imprecisă formularea aceasta. Instituția are lucrări executate de o anumită valoare, 
pentru care există cereri de plată, dar lucrările au fost executate anul trecut și ar trebui să 
fie plătite acum pentru a putea să se înscrie în perioada pe care legea o prevede pentru 
efectuarea plăților, întrebându-se dacă acest lucru înseamnă că este suprafinanțată lucrarea. 

Domnul Liviu Iacob declară că: ”Nu puteți să faceți plată pentru facturi de anul 
trecut, faceți plată pentru facturi de anul acesta... 17 milioane este un excedent destul de 
mare!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
sunt lucrări de milioane, și nu numai. Unele dintre ele sunt lucrări care nu au putut fi 
executate, cum ar fi lucrările efectuate pe drumul strategic care au fost efectuate anul 
trecut, iar plata a fost cerută acum, la începutul acestui an. Întreabă ce se poate face: să nu 
se facă plata, pentru că a fost ”suprafinanțată”?  

Menționează că, în exemplul menționat concret, nu este nicio suprafinanțare; a 
fost o previziune absolut corectă, dar nu se poate ști că executantul nu va cere în perioada 
respectivă și o va cere la începutul acestui an. 

Domnul Liviu Iacob declară: “Aici se justifică și solicitarea doamnei consilier Bîicu 
… Dacă în luna februarie faceți plata la tot excedentul? Plătiți tot excedentul?!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că se 
fac plăți la cererile depuse, mai ales că în excedent avem cuprinse și sumele de prefinanțare 
și informează că una dintre plăți este aceea din suma de prefinanțare primită la drumul 
strategic. Precizează că poate detalia exact despre ce este vorba, însă nu înțelege la ce se 
referă. 

      Întreabă dacă mai sunt intervenții. Nu sunt. 
Supune votului plenului consiliului județean amendamentul propus de domnul 

consilier județean Gheorghe Veziteu în numele grupului consilierilor județeni ai Partidului 
Național Liberal. 

Precizează că amendamentul propus a fost aprobat cu majoritate de voturi: 19 
voturi “pentru” (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bîicu Mihaela-
Vica, Bularda Carmen, Buzatu Dumitru, Chirica Lucian-Corneliu, Dorin Emil, Filip Liviu, 
Steimberg Eugenia, Gheorghe Ștefan, Huzum Gicu, Iacob Liviu, Lupu Costică, Miron-Feraru 
Roxana-Mădălina, Rotariu Bogdan, Teslariu Iuliana, Tiron Cristina-Mihaiela și Veziteu 
Gheorghe), 10 voturi “împotrivă” (Căciulă Mădălin-Claudiu, Cain Dan-Liviu, Gălățeanu Gelu, 
Pălăduță Louis-Iulian, Popa Bogdan-Vasile, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Trifan Ciprian-
Ionuț, Voicu Vasile și Zară Costel) și 3 “abțineri” (Iordache Viorel-Cornel, Marian Dan-Mihai 
și Pricop Ghiorghe). 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Braniște Sorin și Crețescu Valentin. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 

amendamentul la proiectul de hotărâre a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 
aprobat. 

Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Crețescu Valentin), 

a fost adoptată hotărârea privind utilizarea excedentului bugetului local al județului 
Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021 ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Popa Bogdan-Vasile și Voicu Vasile. 

 
*    

*    * 
 
 
 



 
 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 

pentru participare, precizând că în data de 11 februarie va avea loc următoarea ședință. Dacă 
vor fi nelămuriri după ce se vor publica proiectele de hotărâre, adresează rugămintea de a 
apela la aparatul de specialitate al consiliului județean pentru a se obține toate informațiile 
necesare dezbaterii acestora. 

Declară închise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui. 
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 2 februarie 2022. 
Ora 1345 
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