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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 3 martie 2022, 

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. 49/2022, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, mulțumind domnilor consilieri județeni pentru disponibilitatea de a 
participa la ședință. 

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

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

Daniel-Garincha Onofrei și domnii subprefecți Mircea Gologan și Dorin-Neculai Apostu. 
Participă directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâri, șefii 
instituțiilor subordonate, reprezentanţi ai mass-media, precum și domnii deputați Adrian 
Solomon, Eduard Popica și Irinel Stativă.  

 
* 

*     * 
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 punerea în executare a dispozitivului Deciziei 
civile nr. 111/2022, pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul civil                                 
nr. 905/89/2021; 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei consilier județean  
  în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui; 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei consilier județean  
  în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui; 

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 
ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui 
din impozitul pe venit, pentru anul 2022; 

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, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului 
împrumutului intern pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021; 

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

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilități Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  
Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești -  județul Vaslui (APC VASLUI); 

8. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei pentru Acord Unic în 
structura Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui; 



9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Sprijin în 
pregătirea aplicației de finanțare, precum și a documentațiilor de atribuire pentru 
proiectul Extindere a sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul 
Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui; 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale 
de Ordine Publică Vaslui; 

12. Informare - Planul strategic pentru anul 2022 privind asigurarea siguranței 
persoanei și a ordinii publice, obiective de îndeplinit și indicatori de performanță. 

* 
*     * 

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

13. Informare cu privire la deplasarea efectuată în data de 1 februarie 2022 în 
Republica Moldova Raionul Strășeni. 

 
* 
 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului Consiliului Județean Vaslui suplimentarea propusă, aceasta fiind aprobată 
cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”). 

 
* 

 
Totodată, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

propune modificarea ordinii de zi în sensul că, proiectele de hotărâre de la punctele 1, 2 
și 3, să fie dezbătute după prezentarea punctului nr.13 de pe ordinea de zi și să fie 
renumerotate, întrucât acestea sunt cu vot secret și necesită o durată mare de timp. Este 
bine să se înceapă cu celelalte proiecte de hotărare, după care se va trece la alegerea 
vicepreședinților consiliului județean. 

Supune votului plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, cu 
suplimentarea și modificarea propuse, acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi: 30 
voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (Iacob Liviu) și 3 “abțineri” (Ștefan Gheorghe, 
Pălăduță Louis-Iulian și Veziteu Gheorghe) 

 
* 

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 2 și 3, unde se va utiliza votul 
secret, potrivit prevederilor art. 139 alin.(6) și (7) din Codul administrativ. 

Supune votului propunerea. 
Cu unanimitate de voturi (34 voturi „pentru”), a fost aprobată propunerea de 

folosire a votului deschis la adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, 
cu excepția proiectelor de hotărâre de la punctele 2 și 3. 
 

* 
*     * 

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. 

 
* 

*     * 
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 2, 3, 5, 6, 8 și 9 pentru adoptarea cărora este 
necesar votul majorității absolute – primul număr natural strict mai mare decât 
jumătate din totalul membrilor în funcție ai organului colegial, care este 33 consilieri 
în funcție plus președinte = 34 membri în funcție -, respectiv 18 membri în funcție, 
potrivit prevederilor art. 139 alin.(3) din O.U.G.                 nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
* 

Informează, totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin.(4) coroborat cu 
art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a pus la dispoziţia plenului 
Consiliului Județean Vaslui, procesul-verbal încheiat în şedința ordinară a Consiliului 
Judeţean Vaslui din data de 11 februarie 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 11 februarie 2022, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate 
de voturi (34 voturi “pentru”). 
 

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

conform modificării aprobate la începutul ședinței consiliului județean, proiectul de 
hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a 
unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe 
venit, pentru anul 2022 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 proiectele de hotărâre 
aflate la punctele 4 și 5 pe ordinea de zi, fiind posibil să se afle într-un conflict de 
interese. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că se va consemna în procesul-verbal al ședinței. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Ciprian-Ionuț Trifan.  



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan cere permisiunea de a depune un amendament la 
proiectul de hotărâre. Având în vedere faptul că, această repartizare are ca obiect mediul 
urban, a luat în considerare comuna Zorleni, o comună foarte mare care este egală cu 
cele două orașe. Va depune un amendament în sprijinul comunei Zorleni, pentru a se 
aloca o sumă similară UAT Negrești, respectiv UAT Murgeni. 

Dă citire amendamentului: 
 

“Amendament 
la Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale  

ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui 
din impozitul pe venit, pentru anul 2022 

 
Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
Având în vedere adresele nr. 30/10.01.2022 și nr. 3293/02.03.2022 ale UAT 

Comuna Zorleni prin care ne aduce la cunoștință că, în cadrul acestui exercițiu bugetar, 
își propune implementarea unor proiecte pentru dezvoltarea comunei, a căror 
cofinanțare nu poate fi asigurată integral din venituri proprii și împrumutul contractat în 
anul 2021, principalele proiecte de investiții aflate în derulare, în acest moment, pe raza 
comunei sunt următoarele: 

- modernizare rețele de drumuri în Comuna Zorleni; 
- înființare sistem de canalizare în localitatea Zorleni; 
- extindere rețele de gaze în localitatea Popeni; 
- amenajare bază sportivă; 
- amenajare stații autobuz; 
- amenajare teren sport Liceul Tehnologic Marcel Guguianu. 
Pentru a nu pune în pericol finalizarea investițiilor, ceea ce ar conduce la 

restituirea sumelor atrase din diverse fonduri externe (guvernamentale sau/și europene), 
propun repartizarea sumei de 1.000 mii lei către UAT Comuna Zorleni din fondul aflat la 
dispoziția consiliului județean. 

Precizez faptul că, în Comuna Zorleni, locuiesc aproximativ 10.000 de 
persoane, aceasta se întinde pe o suprafață de 134 km pătrați, are în componență 4 sate 
și deține în administrare numeroase drumuri sătești și comunale. 

Astfel, anexa la proiectul de hotărâre se înlocuiește cu anexa pe care o atașez 
la prezentul amendament și precizez că suma totală pe care o vom repartiza prin 
intermediul acestui proiect (inclusiv amendament) va fi de 7.000 mii lei.” 

 
 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă acest amendament a fost supus în dezbaterea comisiei. 
Domnul Vasile Puf precizează că proiectul de hotărâre a fost votat în 

unanimitate în cadrul comisiei, cu amendamentul propus.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

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

amendamentului domnului consilier județean Ciprian-Ionuț Trifan, la proiectul de 
hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a 
unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe 
venit, pentru anul 2022. 

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost aprobat amendamentul 
propus de domnul consilier județean Ciprian-Ionuț Trifan. 

Nu a votat doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 



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

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei 
părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, 
pentru anul 2022. 

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

că, din sumele rămase după această repartizare, va trebui analizat fiecare caz în parte, 
pentru a aloca și celorlalte unități administrativ-teritoriale pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pentru sprijinirea unor proiecte, achitarea unor datorii, din sumele rămase la 
dispoziție și, eventual, din ceea ce va fi rectificarea anuală la șase luni execuție 
bugetară. 

După cum se știe, dacă lucrurile vor evolua în acest sens, consiliul județean a 
alocat în fiecare an o parte din resursele proprii pentru echilibrarea unor bugete locale și 
pentru acoperirea unor nevoi la nivel de unitate administrativ-teritorială. Speră ca și 
distinsul guvern să se gândească la unitățile administrativ-teritoriale și să-i încurajeze pe 
toți să continue linia de modernizare a unităților administrativ-teritoriale. Nu sunt niște 
bugete fabuloase dar, până acum, chiar în condițiile unor bugete de austeritate, consiliul 
județean a reușit să mențină această linie și în fiecare localitate s-au realizat obiective 
importante pentru modernizarea acesteia. Speră ca și alocarea de astăzi să contribuie la 
acest lucru. Din analiza efectuată, a constatat că unitățile administrativ-teritoriale care 
au beneficiat de acest sprijin au nevoie de mult mai mult, dar măcar cu atât să contribuie 
consiliul județean la acest proces de modernizare a localităților din județ. 

* 
*    * 

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, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al 
bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 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.  
Domnul Puf Vasile menționează că, în cadrul comisiei, a fost prezentat un 

amendament care s-a discutat și a fost votat în unanimitate. 

Discuţii: 

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan cere permisiunea de a depune un amendament la 
proiectul de hotărâre, pentru a corecta o eroare materială la articolul 7. 

Dă citire amendamentului: 
 

“Amendament 
la 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, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al 
bugetului împrumutului intern  pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 

 
Întrucât, la articolul 7 din 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, al bugetului fondurilor 
externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01.2021 – 
31.12.2021, s-a strecurat o eroare materială, propun modificarea conținutului acestui 
articol după cum urmează: 

“Art.7. -  Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și va 
asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial 
Local”.” 

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

Domnul Gheorghe Veziteu precizează: „Bună ziua, domnule președinte! Bună 
ziua, domnule prefect, domnilor subprefecți! Bună ziua, stimați invitați, stimați colegi! 

Domnule președinte, având în vedere că este un proiect de hotărâre foarte 
important, care marchează activitatea din anul pe care l-am încheiat, aș dori să fac 
referire, foarte pe scurt, la un fapt pe care noi îl știm, dar îl reamintesc și este bine să 
reflectăm cu toții, ca să putem lucra împreună pentru îmbunătățirea situației în anul 
care vine.  

Observ din referatul dumneavoastră că, de exemplu, la secțiunea dezvoltare, 
gradul de realizare a fost de 57% în anul care a trecut, fapt reflectat cu pregnanță, 
inclusiv la unul din indicatorii sintetici pe care ni i-a prezentat domnul director 
economic. Mulțumesc pentru această întreprindere, anume că gradul de realizare, gradul 
de autofinanțare al județului, raportat la venituri este de doar 1,05% și, de asemenea, 
ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți reprezintă, cum era de 
așteptat, 29,09%. Eu îmi exprim convingerea că, poate printr-o mai bună organizare sau 
poate printr-un efort mai conjugat, și poate printr-un climat mai favorabil în anul ce va 
veni, vom putea să finalizăm mai multe lucrări din cele pe care le avem pe diverse 
planuri de dezvoltare, așa încât cifrele pe care le vom analiza cu proximă ocazie, să 
spunem la sfârșitul trimestrului 1, dar mai mult la sfârșitul trimestrului 2, să fie mai 
îmbucurătoare. Din ce am citit din referatul de aprobare, ne-am lămurit cum stăm și 
dorința noastră este să lucrăm, să fie treaba mai bună la nivelul județului. Vă 
mulțumim!” 

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan reamintește că, în anul anterior, programele 
naționale s-au oprit la un moment dat înainte de a începe vara. Au urmat actualizări de 
prețuri, diferențe de prețuri, care au dus la o latență a proiectelor.  

Pe de altă parte, o serie de rambursări s-au făcut la finele anului, între 27- 
31.12.2021, ceea ce nu a permis acel mecanism din fiecare an de a plăti și a rambursa în 
timp. Există un deficit de pus în operă, ca și proiecte, datorat unor sincope pe care le-a 
avut societatea, în general, - creșterea prețurilor, lipsa fondurilor în program, fondurile la 
final s-au găsit din fondul de rezervă și s-au alocat pentru a închide o parte din sume care 
urmau să fie arierate ale anului 2021 pentru unele UAT-uri, nu și pentru consiliul 
județean. De aici există și această problemă care a condus la acest lucru, boom-ul care a 
avut loc în vara trecută în ceea ce privește materialele, ducând la o descreștere a 
productivității. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că, în viitor, nu crede că situația se va schimba foarte mult, deoarece indicatorii, doar 

http://www.cjvs.eu/


analizați la acest nivel, de prezentare, au cel puțin două deficiențe care fac să necesite o 
interpretare mai profundă. 

 Declară că sunt foarte multe finanțări care sunt prin programele naționale de 
dezvoltare locală ce se derulează de ani de zile și care nu sunt, din punct de vedere al 
sumelor respective, la dispoziția consiliului județean. Dacă se sistează plățile în luna 
iunie, până în luna decembrie se consideră că rămân în urmă, deși “noi nu prea ne-am 
confruntat cu această problemă în ceea ce privește execuția, pentru că au existat resurse 
financiare să plătim și apoi să așteptăm să recuperăm de la stat. Acesta este unul dintre 
elementele de opacitate.”  

Al doilea element îl reprezintă capacitatea de execuție a prestatorilor, care nu 
poate fi influențată. Aceștia se prezintă în procesele de achiziție, se urmăresc regulile 
procedurale, se atribuie lucrările respective apoi, din considerente de piață, din 
considerent de evoluție individuală a societăților respective, nu pot fi duse la îndeplinire. 
Se poate continua, dar nu se poate asigura ritmul necesar pentru a ajunge la finalizarea 
lucrărilor. Totodată, declară: “Nu că nu putem noi, din cauza capacității noastre, pentru 
că noi avem capacitate destulă  de a gestiona asta și, de foarte multe ori, am avut și 
banii. Iată, avem situația – exemplificatoare -, a celor aproximativ 250 de mil. lei de la 
drumul strategic care stau, în mare parte, neutilizați, pentru că au survenit niște 
procese economice complicate și niște evoluții care condiționează gradul nostru de 
realizare a acestei lucrări.  

Prima chestiune ar fi City Insurance care este asiguratorul acestor lucrări, 
asiguratorul care a fost cam unic pe piața românească. Executanții nu au mai beneficiat 
de serviciile acestui asigurator. La aceasta s-a suprapus și procesul de creștere a 
prețurilor care a fost compensat prin actele legale de reglementare și actualizare, dar la 
actualizare a intervenit din nou situația asiguratorului, pentru că se cerea asigurare 
valabilă. Un asigurator în faliment nu poate da asigurări valabile și, indiferent de 
intenția executantului, nu a avut de unde să ia asigurarea, pentru că nici alți asiguratori 
nu au emis polițe pentru această situație. Nu au vrut, nimeni nu și-a asumat situația 
aceasta și, iată, că suntem în situația aceasta de blocaj care nu ni se datorează nici nouă, 
dar nici executanților. Mai este și o a treia chestiune care se datorează, în special, 
executanților care, la un moment dat, întâmpină dificultăți.  

De aici și ideea că trebuie privit cu foarte mare atenție acești indicatori, iar în 
mod practic pe noi ne interesează să continuăm procesul de realizare a obiectivelor 
noastre, chiar dacă termenele de realizare nu întotdeauna sunt cele pe care ni le-am 
propus. Dacă ducem obiectivele la bun sfârșit, după ce vom înregistra nenumărate crize 
care, în special, îmi vor fi adresate mie, deși activitatea este a consiliului județean, eu 
nu am pretins nicio paternitate a acestor activități niciodată, ci a dumneavoastră, a 
tuturor, este  a noastră împreună și trebuie să le suportăm și să mergem către realizarea 
obiectivului respectiv.” 

Îi mulțumește domnului Gheorghe Veziteu pentru amabilitatea de a scoate în 
evidență aceste lucruri. Domnia sa a dat aceste explicații pentru că, “la rândul nostru, s-
ar putea să ni se ceară explicații și este bine să știm care sunt, de fapt,   explicațiile 
reale, să nu creadă cineva că este vorba de vreo incapacitate a noastră de a urmări și 
realiza obiectivele respective. Le-am realiza cu mare plăcere și la timp. Iată, de 
exemplu, obiectivul Casa Armatei, care este exemplificator în acest sens, și ne-am fi 
dorit să-l realizăm de acum un mandat și jumătate dar, din păcate, nu s-a putut lucrul 
acesta și abia acum, dacă ne vom apropia în toamna aceasta, există premize după 
cantitatea de lucrări care au fost executate de către ultimul prestator, întrezărim 
finalizarea acestui obiectiv. Până acum ne-am confruntat cu două falimente ale 
executanților noștri pe care nu am putut să îi împiedicăm să intre în procesul de 
achiziție.”  

Domnul Gheorghe Veziteu precizează: „Doar un mic amănunt: salut faptul că, 
la nivelul guvernului, am văzut că s-a luat inițiativa de a se îmbunătăți legislația 



referitoare, în special, la licitații. Sper să contribuie acest lucru la creșterea vitezei de 
asumare, de câștigare a licitațiilor și de trecere la execuție. Vă mulțumesc încă o dată”!    

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

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean aprobarea 
amendamentului domnului consilier județean Ciprian-Ionuț Trifan, la 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, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului 
împrumutului intern pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021. 

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost aprobat amendamentul 
propus de domnul consilier județean Ciprian-Ionuț Trifan. 

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

votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre, cu amendamentul 
cuprins. 

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) 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, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului 
intern pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021. 

Nu a votat doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
 

* 
*    * 

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

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

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

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

Domnul Mitică Afteni precizează că, în data de 29.10.2021, s-a aprobat un 
amendament la proiectul de hotărâre prin care bursele de studiu creșteau cu 50 lei. În 
proiectul de hotărâre actual, la pagina 6, scrie că se propune menținerea valorii din 
semestrul I, ori valoarea era cu 50 lei în plus. Ar trebui să fie, în loc de 500 lei la bursele 
de studiu, 550 lei. Întreabă dacă este necesar să propună un amendament în acest sens. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Mircea Țuțuianu, directorul executiv al Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean.  

Domnul Mircea Țuțuianu precizează că, în primul semestru, bursele s-au 
acordat conform amendamentului aprobat de către consiliul județean și că, în cazul 



acestui proiect de hotărâre, este o greșeală. În continuare se va merge cu 550 lei pe 
bursele de studiu. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă este o greșeală de redactare. 

Domnul Mircea Țuțuianu răspunde că da. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  adresează 

rugămintea de a se menționa în procesul-verbal al ședinței acest aspect. 
Referitor la întrebarea domnului consilier județean Mitică Afteni, dacă este 

necesar un amendament, precizează că, dacă este doar o eroare de redactare, nu este 
nevoie să propună cineva amendament. Dacă s-a redactat greșit, se va menționa acest 
aspect în procesul-verbal al ședinței și suma se va corecta. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier Dan-Eduard Prisacaru.  

Domnul Dan-Eduard Prisacaru declară că, deși este o eroare materială, trebuie 
făcut un amendament, pentru a fi în legalitate, având în vedere că proiectul de hotărâre 
a fost publicat pe internet în această formă.  

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

Domnul Mitică Afteni cere permisiunea de a depune un amendament la 
proiectul de hotărâre. 

 
 
Dă citire amendamentului: 
 

“Amendament 
la Proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare 

aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022 
 

Grupul de consilieri județeni ai USR PLUS propune corectarea materială și 
modificarea art. 2 din Proiectul de hotărâre nr. 2989/24.02.2022, astfel: 

< Art.2. - Se aprobă cuantumul lunar al burselor prevăzute la art.1, după cum 
urmează: 

a) bursă de merit – 650 lei; 
b) bursă de studiu – 550 lei; 
c) bursă de ajutor social – 500 lei.>” 

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

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean aprobarea 
amendamentului domnului consilier județean Mitică Afteni, la proiectul de hotărâre 
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al 
II-lea al anului școlar 2021-2022. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost aprobat amendamentul 
propus de domnul consilier județean Mitică Afteni. 

Supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre, 
cu amendamentul cuprins. 

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

 
*    

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

proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 



Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară 
de Utilități Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din 
Municipiile  Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești -  județul Vaslui (APC 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 Marius-Marian Arcăleanu.  

Domnul Marius-Marian Arcăleanu cere permisiunea de a depune un 
amendament la proiectul de hotărâre.  

Precizează că acest proiect de hotărâre trebuie discutat destul de atent, 
întrucât implicațiile lui ar putea fi destul de importante pentru cheltuielile lunare ale 
vasluienilor. Ceea ce în aparență este doar o împuternicire a domnului Dumitru Buzatu, 
reprezintă, de fapt, un mandat - pentru dumnealui - de a vota majorarea cu un procent 
destul de serios al prețului la apă și la canalizare. În referatul de aprobare prezentat, 
transmis consilierilor județeni, consideră că această majorare este pusă sub „falsa 
umbrelă‟ a indexării cu rata inflației când, de fapt, creșterea propusă este una mult mai 
semnificativă, rata inflației pentru anul 2021 fiind de 5,1%, iar majorarea propusă este de 
23,7%. Această majorare este valabilă doar la prețul apei însă, dacă se ia în calcul, în 
total, prețul apei, prețul la canalizare și epurare, majorarea depășește 15%.  

Totodată, declară că această majorare ridică două probleme: una de legalitate 
și una de oportunitate. Referitor la aspectul legal, menționează că în Regulamentul de 
funcționare, în baza căruia funcționează Societatea Aquavas SA, se prevede că aceste 
creșteri anuale pot fi făcute prin indexare cu rata inflației. Observă că această 
propunere, făcută de către executiv, depășește cu mult rata inflației. În ceea ce privește 
aspectul de oportunitate, crede că nu e de dorit să fie majorate și mai mult cheltuielile 
lunare ale vasluienilor în condițiile în care, deja, facturile pentru utilități sunt foarte 
crescute. Informează că județul Vaslui, la nivel național, era în topul prețurilor la apă și 
canalizare. Această majorare nu face decât să plaseze județul Vaslui pe podium în acest 
clasament și, cu prețul de 7,5 lei/mc de apă, va ajunge pe primul loc. De aceea, propune 
să fie eliminat punctul ″b″ din această hotărâre, cel referitor la majorarea  prețului la apă 
și canalizare, și întreabă:  „De ce să plătească vasluienii mai mult decât orice locuitor din 
(…) din România, pentru apă? De ce este necesară această majorare? Dacă se pune 
problema că Aquavas nu poate funcționa în baza unor prețuri mai mici, atunci cred că nu 
ar trebui să ne punem problema creșterii prețurilor. Eu cred că ar trebui să verificăm 
managementul acestei companii. Mie, personal, îmi este foarte greu să înțeleg de ce în 
alte județe sistemul poate funcționa cu prețuri mai mici, iar la Vaslui, nu‟.  

Adresează domnilor consilieri județeni rugămintea de a se alătura propunerii 
făcute.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează, 
referitor la gestiunea operatorului, că aceasta nu a fost în sarcina consiliului județean. 
Gestiunea a survenit ca urmare a nevoii de a asigura, la nivel unitar, o coordonare a 
exploatării acestor resurse vitale. Coordonarea aceasta a avut inițial, drept corolar, 
obținerea unor sume pentru modernizarea sistemelor de apă și canalizare pentru orașele 
Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești din județul Vaslui. Prin Programul Operațional Sectorial 
sunt accesate 100 milioane de euro, iar prin Programul Operațional Infrastructura Mare 
vor fi  accesate 260 milioane de euro, sume necesare pentru extinderea rețelelor de apă 
și canalizare în tot județul.  

Precizează că la nivel județean nu pot fi doi operatori, întrucât legea nu 
permite acest lucru: „Practic, ne scoate din sistemul concurențial al prestării acestui 



serviciu, tocmai datorită importanței gestionării acestei resurse.‟ Dă ca exemplu 
domeniul deșeurilor care este concurențial, unde vin operatori câți vor, iar cel care  oferă 
cel mai mic preț obține concesiunea.  

În cazul de față, legea nu permite extensia altor operatori și, ca urmare, 
consiliul județean trebuie să țină operatorul în permanență sub observație și să-l 
gestioneze, astfel încât să nu apară riscul restituirii celor 100 milioane de euro și, 
implicit, riscul de a nu mai obține ceilalți 260 milioane de euro. Aceasta-i condiția de 
semnare a contractului de finanțare.  

Totodată, lăsând de o parte condițiile formale, în piață, a furnizorilor de apă, 
subliniază că s-au petrecut niște schimbări majore, cum ar fi ultimele creșteri de prețuri, 
condiții în care operatorul abia este ținut de consiliul județean în funcțiune,   pe plus, ca 
să nu riște restituirea sumelor primite din fondurile europene, din programele europene. 
În continuare, consiliul județean lucrează cu foarte mare atenție, milimetric. Față de 
unele județe prețul apei este mai mare, iar față de altele este mai mic și trebuie ținut 
cont de faptul că apa aceasta nu o plătește altcineva decât consumatorul și, dacă 
consumatorii sunt ceva mai puțini, acest fapt se reflectă în preț. Consiliul județean a 
pornit de la o evoluție, în vremurile când au fost elaborate aceste previziuni și, de atunci, 
datorită evoluției economice, s-a înregistrat o scădere considerabilă a numărului de 
consumatori. Amintește că marii consumatori care permiteau menținerea unui preț în 
limite mai scăzute, au dispărut. Declară:‟Nu mai avem Mecanica, nu mai avem Cânepa, 
nu mai avem nimic acolo, în zonele respective. Și, atunci, lucrurile acestea ar trebui să 
fie compensate cumva. Cum?  Există vreun mecanism de subvenționare pe care nu-l știm 
noi?‟ (…) Noi trebuie să facem în așa fel încât, în permanență, să putem da apă 
vasluienilor. Și să punem în aplicare și programele respective. Și nu vă spun eu, acum, cu 
cât am contribuit, pentru că am lăsat la dispoziția domniilor voastre să vă informați (…) 
cu cât contribuim noi la realizarea acestor proiecte de modificare a aducțiunilor de apă 
și a canalizărilor.” 

Precizează că sunt rețele, de exemplu în Bârlad, care depășesc suta de ani și nu 
mai corespund sub nicio formă. Județul Vaslui are nevoie de acești bani pentru că are 
lucrări în momentul acesta, fiind două loturi în execuție în Bârlad. 

Totodată, declară: ‟Și eu aș fi de acord să nu mai mărim, dacă lucrul acesta ar 
conduce la a face un bine locuitorilor județului Vaslui. Dar, dacă noi am adopta o 
asemenea măsură, le-am face un rău, pentru că ar trebui să oprim activitatea. Știți, din 
țară, că au fost asemenea cazuri în care furnizarea apei și exploatarea canalizărilor au 
fost concesionate altor societăți. Deci, asta ar însemna să ducă la falimentul societății, 
la imposibilitatea de a gestiona noi treaba aceasta, la imposibilitatea de a gestiona și 
numărul locurilor de muncă de acolo. Știți că noi avem un operator care are un număr 
considerabil de locuri de muncă‟.  

Menționează că i-ar face mare plăcere să susțină propunerea domnului consilier 
județean Arcăleanu, dar trebuie să se gândească cu toții la consecințele acestei chestiuni 
și la responsabilitatea pe care o are consiliul județean față de populația județului, prin 
prisma prestării acestui serviciu. Fiecare va vota cum crede de cuviință. Precizează că, 
odată cu semnarea contractelor de finanțare, a fost semnat și un plan de evoluție tarifară 
care este obligatoriu. Oamenii cred că, dacă consiliul județean investește sute de 
milioane de euro în modernizarea sistemului de apă și canalizare, apa va fi numaidecât 
mai scumpă. În realitate, va fi mai scump serviciul, pentru că sunt datorii care trebuie 
amortizate. Afirmă: ‟Trebuie să avem grijă ca și cei care vor fi peste 50 de ani să poată, 
în continuare, presta. Nu vine potopul după noi! Nicio clipă nu am pus în balanță 
costurile acestea electorale! Este o mare responsabilitate a noastră, putem consulta 
documentele, putem vedea care este rentabilitatea acestor chestiuni, putem vedea care 
sunt pierderile, putem vedea cu cât s-au redus prin modernizare, putem vedea cu cât 
trebuie să mai reducem, putem vedea ce influență au creșterile de prețuri asupra 
prestării acestui serviciu, ș.a.m.d. Eu am dat o explicație foarte ușoară. Trebuie o 



analiză foarte profundă care să fundamenteze atitudinea noastră față de sistemele 
acestea. Știu că este neplăcut să auzi că se mărește prețul, dar cred că este infinit mai 
neplăcut să auzi că se oprește activitatea și intrăm într-o asemenea criză. Așa că, din 
acest motiv, deși și mie mi-ar plăcea, vă solicit să respingeți propunerea domnului 
Arcăleanu și să acceptați proiectul de hotărâre.‟ 

Întreabă dacă mai sunt intervenții. 
Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu.  
Domnul Gheorghe Veziteu precizează: „Domnule președinte, ascultându-l și pe 

domnul coleg Marius Arcăleanu și pe dumneavoastră, am ajuns la dilema lui Solomon. Și 
dumneavoastră aveți dreptate și dumnealui. Prin urmare, ca să ținem cu toată lumea, 
noi ne vom solidariza cu colegul nostru și vom vota alături de dumnealui convinși fiind 
că, măcar vom trage un semnal de alarmă și ( …) colegii noștri vor trebui să facă și ei 
niște eforturi pentru a limita costurile și a-și îmbunătăți organizarea, ș.a.m.d. Cum scrie 
la carte. Mulțumesc! ‟ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Dan-Eduard Prisacaru. 

Domnul Dan-Eduard Prisacaru declară, întrucât s-a spus răspicat că apa din 
județul Vaslui e cea mai scumpă, că a intrat, din curiozitate, pe apavital.ro  pentru a 
consulta clasamentul la zi, mai exact la data de 01.02.2022, și a văzut că județul Vaslui 
nu apare printre primele 10. Informează că ‟este vorba de cea mai scumpă apă în Buzău, 
Cluj, Dâmbovița, Iași, Sibiu, Suceava, Constanța, Argeș, Neamț, Alba. Și Vasluiul 11.‟ 
Spune că a găsit diverse site-uri din care a aflat că în București s-a aprobat creșterea apei 
cu 36% și  în Cluj, deși apa era deja foarte scumpă, s-a scumpit cu 38%. La o scumpire, per 
total cheltuială, cu 15% a apei în județul Vaslui, județul va coborî mult în acest 
clasament. Subliniază că, în condițiile în care s-au scumpit și gazul, și curentul cu 60%, și 
încă se mai scumpesc cu încă 60% începând din luna aprilie, fără această creștere minimă 
de 15% a prețului la apă, nu se poate menține o rentabilitate cât de cât a activității, 
astfel încât, această societate, să poată obține în continuare fonduri europene, să 
termine proiectele la care s-a angajat. Consideră că o creștere de  15%, față de media din 
țară de 30%  a apei, este chiar un procent de bun simț și foarte mic.     

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
„Cred că am precizat, poate, doar în treacăt, că obținerea acordului privind creșterea 
prețurilor de către Autoritatea de reglementare este extraordinar de laborioasă și nu-ți 
acceptă lucrurile acestea, decât dacă ești într-o situație care, cu necesitate, cere acest 
lucru. Nu poți să te duci să ceri «Mai vreau să măresc eu prețul,  pentru că vreau să 
măresc profitul sau să fac altceva!» Nu! Reglementarea furnizării acestui serviciu este 
foarte severă și strictă, așa cum am precizat.”  

Declară că trebuie acceptate argumentele care sunt aduse și la baza cărora stau 
niște situații care pot, de către fiecare dintre consilierii județeni, să fie cercetate cu 
amănuntul și aduse la cunoștință publică. Informează că a dat dispoziții foarte serioase 
operatorului ca să-și facă pagini de prezentare a tuturor măsurilor, a mecanismelor de 
stabilire a prețurilor, a corecțiilor și toate celelalte lucruri și să le modifice în raport cu 
orice situație apărută în evoluția operatorului. Toată această chestiune este foarte 
complicată din punct de vedere al impactului public și e necesar ca oamenii să știe exact 
de ce se cer aceste lucruri. Subliniază:„ Nu cerem într-un mod abuziv, lucrurile acestea!”  

Domnul Marius-Marian Arcăleanu consideră că lucrurile trebuie făcute cu cea 
mai mare responsabilitate. Lansează rugămintea plenului și  domnului președinte, să nu 
fie de acord cu majorarea prețului la apă. Adresându-se domnului consilier județean 
Prisacaru, spune că orice informare făcută în cadrul ședinței trebuie făcută corect, 
subliniind că s-a uitat pe aceeași situație și a văzut că prețurile nu stau nicidecum după 
cum a afirmat dumnealui. 

Totodată, menționează:„ Când m-am referit la prețul apei, dacă ne uităm pe 
site-ul societății de la Iași, prețul cel mai mare la apă, cu tot cu TVA, este de 7,06 



lei/mc. E vorba de compania de apă Buzău, preț care deja este mărit. Am aici toate 
clasamentele. Dar nu discutăm despre clasamente. Discutăm strict despre prețul la apă. 
Dacă mergem și punem împreună prețul la apă cu canalizare și epurare, într-adevăr 
suntem pe locul al 3-lea. Pentru că prețul pe care-l practicăm la  canalizare și epurare 
este unul considerabil mai mic. (…) Am făcut referire la referatul de aprobare, semnat 
de domnul președinte, unde se aduce în discuție doar despre ajustările, majorările de 
tarif care, conform regulamentului, se fac cu rata inflației, anual. Nu se face referire la 
solicitarea Aquavas de creștere a prețului. Ieri, în comisia de specialitate, eu am cerut 
un document care nu era pus în materialul către noi. L-am obținut astăzi. Se vede 
solicitarea făcută de către Aquavas către ANRSC. Solicitarea are un preț de 7,05 lei/mc 
fără TVA.  

Încă un aspect vreau să-l aduc în discuție (…). Trebuie să fim foarte atenți la 
rezerva de apă pe care o avem la cele trei surse. În primul rând,  barajul Solești. După 
aceea, râul Bârlad și barajul Pușcași”.  

Face referire la regulamentul în baza căruia funcționează Societatea Aquavas 
SA, din care citează: «Din volumul de apă prelevat din sursele de suprafață și  adâncime  
pierderile maximale admise pentru municipiul Vaslui sunt de 48%, pentru Bârlad 57%, 
pentru Negrești 52%, Huși 65%», ș.a.m.d. Apreciază că facturile emise de Aquavas către 
consumatori, și în principal către consumatorii casnici,  de multe ori au și mc de apă în 
plus. Speră să nu fie unul dintre aspectele care să acopere faptul că Societatea Aquavas 
S.A. nu vinde suficientă apă ca să poată să diminueze prețul.  

Încă o dată, solicită consilerilor județeni să se gândească bine pentru că, dacă 
va crește acest preț la apă, vor fi „răspunzători de încă o povară care va fi pusă către 
cetățenii județului Vaslui, în principal de cei din mediul urban.  Sper să votați 
propunerea mea, de a scoate punctul b) care face referire la mandatarea președintelui 
să voteze creșterea prețului la apă în Adunarea Generală a Acționarilor Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă și Canalizare. Mulțumesc!” 

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan declară că Regulamentul ANRSC de modificare a 
prețurilor are două paliere: pe de-o parte, ajustarea, și acolo se aplică indicele de 
inflație, respectiv indicele prețului de consum, pe de altă parte, modificarea, dacă  
creșterea centrului de cost e cu 5% mai mare decât total.  Dacă se iau în calcul aceste 
două lucruri, se va constata că nu e vorba de o ajustare, ci de o modificare punctuală a 
prețurilor, „iar faptul că noi încercăm să așezăm prețurile față de alte centre de consum, 
cum ar fi ″ApaVital″, ș.a.m.d., e în funcție de calitatea apei. Apa de la ApaVital s-ar 
putea să nu trebuiască tratată la fel ca apa de la Vaslui (…). Deci sunt centre de cost 
diferite și atunci nu putem să luăm în calcul să facem un audit al prețurilor, liniar, drept 
pentru care ANRSC, de fiecare dată când vorbește de aceste resurse, se uită cu atenție și 
aprobă sau nu aceste prețuri. Odată aprobate, ele  nu încalcă în niciun fel creșterea pe 
care noi o solicităm, pentru că există o creștere de sustenabilitate. Dacă noi nu vom 
crește prețul doar ca să-l menținem în piață, vom vedea că nu mai suntem sustenabili pe 
piață cu societatea noastră. Cred că m-am făcut înțeles, domnule consilier! Nu vorbim de 
rata inflației, ci vorbim de modificare punctuală de cheltuieli, pe centre de cost. 
Mulțumesc!” 

Domnul Dan-Eduard Prisacaru intervine, spunând: „Dacă tot e să informăm, să 
informăm corect! Clasamentul este real, este la zi și ne arată pe locul 11. Unde ați văzut 
că suntem pe locul 3?  Unde ați văzut că la Buzău este de 7,06? Eu am văzut că în luna 
martie e propus să se majoreze prețul.‟  

Domnul Marius-Marian Arcăleanu declară că nu vrea să intre într-o polemică, 
dar vrea să spună că s-a documentat destul de bine înainte de a veni în fața plenului, 
afirmând: „ 7,5 va fi prețul, dacă noi astăzi îl aprobăm. 7,06 este următorul preț. Am 



scos și prețurile majorate la fiecare dintre aceste județe și Buzăul a majorat prețul de la 
5,25 fără TVA, la 6,47. Nu încercați să vă jucați cu cifrele, pentru că nu vă dau! ‟ 

Domnul Dan-Eduard Prisacaru consideră că, dacă se adaugă și TVA, dă mult mai 
mult de 7,06, iar după majorarea curentului și a gazului, în aprilie, mai urmează o 
majorare.  

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

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean aprobarea 
amendamentului domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu, la proiectul de 
hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în 
Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice  
pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  Vaslui, Bârlad, 
Huși și Orașul Negrești -  județul Vaslui (APC VASLUI), precizând că s-au înregistrat 11 
voturi “pentru” (grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal), 19 voturi 
“împotrivă” și 4 “abțineri” (Căciulă Mădălin-Claudiu și grupul consilierilor județeni ai 
USR PLUS). 

Amendamentul propus de domnul consilier județean Marius-Marian Arcăleanu nu 
a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 

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

Domnul Marius-Marian Arcăleanu întreabă dacă se poate menționa rezultatul 
votului. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că se va comunica rezultatul votului. 

Cu majoritate de voturi <30 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (Arcăleanu 
Marius-Marian) și 3 “abțineri” (Afteni Mitică, Bîicu Mihaela-Vica și Teslariu Iuliana)> a 
fost adoptată hotărârea privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară 
de Utilități Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din 
Municipiile  Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești -  județul Vaslui (APC VASLUI). 
                                                                *    

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

proiectul de hotărâre privind înființarea Comisiei pentru Acord Unic în structura 
Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 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,  

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, întreabă 

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 

privind înființarea Comisiei pentru Acord Unic în structura Direcției de Urbanism și 



Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui. 

*    
*    * 

IX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Sprijin în pregătirea 
aplicației de finanțare, precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul 
Extindere a sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” 
și a cheltuielilor legate de proiect și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

3. 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 consilier județean Mitică Afteni. 

Domnul Mitică Afteni adresează rugămintea, având în vedere importanța  
acestor proiecte de management al deșeurilor ca, la o ședință ulterioară, să se facă o 
prezentare privind stadiul acestora, așa cum a fost cea din anul anterior, cu Societatea 
Aquavas S.A. Vaslui, din luna februarie, cu mențiunea că și acolo ar fi necesară o 
actualizare a stadiului. 

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că este o idee foarte bună, pentru că tocmai s-a făcut la finalul anului trecut o analiză a 
modului în care este implementat proiectul, a rezultatului primilor ani de gestiune în 
acest sistem, existând foarte multe date, precum și dificultățile identificate. Acestea vor 
putea fi prezentate, astfel că, în ședința următoare, se va aduce această analiză în 
dezbaterea consiliului județean, pentru că sunt foarte multe lucruri care-i interesează pe 
toți și care pot fi folosite pentru a fi transmise mai departe, în vederea rezolvării 
problemelor respective.  

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 

privind aprobarea depunerii proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare, 
precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Extindere a sistemului 
integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate 
de proiect. 

*    
*    * 

X. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 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. 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 Ciprian-Ionuț Trifan.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan dorește să facă o observație la anexa nr.1, pentru 
care va depune un amendament, întrucât s-a strecurat o eroare materială, probabil de la 
tastatură. În acest sens, cere permisiunea de a depune un amendament la proiectul de 
hotărâre. Apare ¾ în unele căsuțe; practic, este linie. Această anexă se va modifica cu 
liniuțele de rigoare.  

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

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean aprobarea 
amendamentului domnului consilier județean Ciprian-Ionuț Trifan, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din 
cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost aprobat amendamentul 
propus de domnul consilier județean Ciprian-Ionuț Trifan. 

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

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui. 

 
*    

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

proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică Vaslui și dă cuvântul domnului Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei 
juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, 
pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

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

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

Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui. 

 
*    

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

cuvântul domnului Dan-Eduard Prisacaru, președintele Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Vaslui, pentru a prezenta Planul strategic pentru anul 2022 privind asigurarea 
siguranței persoanei și a ordinii publice, obiective de îndeplinit și indicatori de 
performanță. 

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



 
*    

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

Informarea cu privire la deplasarea efectuată în data de 1 februarie 2022 în 
Republica Moldova Raionul Strășeni, precizând că există o înțelegere de cooperare cu 
Raionul Strășeni, un parteneriat pentru realizarea unui obiectiv. 

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

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

proiectul de hotărâre privind punerea în executare a dispozitivului Deciziei civile nr. 
111/2022, pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul civil                    nr. 
905/89/2021 și dă cuvântul domnului Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de 
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta 
avizul la proiectul de hotărâre. 

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

Discuţii: 

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

Domnul  Gheorghe Veziteu declară: „Domnule președinte, stimați colegi! În 
primul rând, vreau să fac remarca, potrivit căreia, salut hotărârea Curții de Apel din 
Iași, pronunțată prin Sentința civilă nr.111/2022, în sensul că, mă bucur că am clarificat 
sau ni s-a clarificat tuturor o anumită procedură.  

Desigur că noi, în acea ședință, am avut o dispută privind desfășurarea 
ședinței. Fiecare am avut părerile noastre, am ajuns la profesioniștii desemnați prin lege 
și ne-au arătat drumul, ca să spun așa. Deci, alegerea vicepreședinților nu a fost o 
urgență. 

Punctul doi, pe care vreau să îl supun atenției dumneavoastră, a fost că fiecare 
proiect de hotărâre trebuie să fie însoțit de avizul comisiilor de specialitate și vreau să 
fac o trimitere la Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean pe 
care l-am aprobat împreună, și anume: la art. 55 , în special, alin. (13) și alin.(16), pe 
care vă rog să-mi permiteți să le citez:  

- la alin.(13) se întărește ceea ce a vrut instanța și ceea ce trebuie să reținem 
noi pentru viitor: <Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică şi data de 
depunere a rapoartelor şi a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de 
resort să poată fi transmise şi comisiilor de specialitate înainte de pronunţarea 
acestora.> ; 

- alin.(16): <Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
consiliului județean este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de: 

a)  referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de 
iniţiator; 

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului județean; 

c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului 
județean; 

d) alte documente prevăzute de legislaţia specială.> 
Eu cred că, pentru viitor, vom ști să procedăm bine și astăzi tragem concluzia 

că, în acea zi, nu am lucrat suficient de corect, dovadă că va trebui să îi alegem din nou 
pe cei doi vicepreședinți. Este o situație care nu a bucurat pe nimeni, dar aceasta este 
soluția și, încă o dată, transmit salutul meu instanței care ne-a luminat. Mulțumesc!”.  



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

Totodată, declară că respectă decizia Curții de Apel, pentru că așa este legea, 
chiar dacă nu s-a lămurit, pentru că o instanță a spus că s-a procedat bine, iar  curtea a 
spus că s-a procedat rău. Se vor ocupa în momentul acesta cu mai multă atenție de 
respectarea dispozițiilor legale și procedurale privind orice act al consiliului județean, 
pentru că se pot crea niște dificultăți. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul  Liviu Iacob declară: “Domnule președinte, eu nu sunt de acord cu 

colegul meu care a spus că este o hotărâre care nu bucură pe nimeni. Ba, dimpotrivă, pe 
mine chiar mă bucură pentru că, într-un fel sau altul, chiar am fost cel care v-a spus 
atunci că vom ataca această hotărâre în contencios și că vom câștiga, chiar dacă 
Tribunalul Vaslui, într-o primă fază, a respins contestația noastră. Curtea de Apel, care 
corectează erorile pe care le face tribunalul, ne-a dat câștig de cauză. 

Vreau să vă spun că, din această hotărâre, pot să constat că marea majoritate 
a hotărârilor pot fi anulate și o să citiți considerentele care au stat la baza luării acestei 
decizii ale Curții de Apel și să constatați că, de multe ori, criticile noastre pot fi luate în 
seamă și atunci am putea evita o astfel de situație. Cred că este prima hotărâre a 
consiliului județean, cel puțin din cele două mandate în care sunt eu consilier, care a 
fost anulată. Acum, în momentul acesta, suntem aliați și nu știu dacă voi mai ataca vreo 
hotărâre ca să vă susțin, dar voi încerca să o corectez înainte de a lua decizia de a adopta 
hotărârea. 

Așa că, domnule președinte, pe viitor, chiar dacă majoritatea pe care o aveți și 
care se va întări și cu noi, aliații, trebuie, totuși, respectate prevederile legale.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că nu se pune problema nerespectării prevederilor legale, dar uneori se poate interpreta 
greșit sau în elanurile dumnealor folosesc niște căi procedurale mai pe scurt, însă 
dispozițiile legale și hotărârile judecătorești trebuie respectate. Precizează că, la 
judecată, unii pierd, iar alții câștigă și nu pot fi cu toții mulțumiți. Sunt mulțumiți cei 
care câștigă și nemulțumiți, în general, cei care pierd. Este opinia fiecăruia și nu se 
discută atitudinea față de respectul legilor.  

Declară că se va respecta legea și se vor pune în aplicare hotărârile 
judecătorești. Prin hotărârea judecătorească se ia act, conform reglementărilor legale, de 
dispozitivul deciziei civile menționată anterior prin care au fost invalidate aceste alegeri 
și, ca urmare, cei doi vicepreședinți au pierdut calitatea de vicepreședinți. Prin urmare, 
vor trebui aleși alți doi vicepreședinți.  

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 

privind punerea în executare a dispozitivului Deciziei civile nr. 111/2022, pronunțată 
de Curtea de Apel Iași în dosarul civil nr. 905/89/2021. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că hotărârea a devenit executorie din momentul pronunțării. Nimeni nu a mai exercitat 
atribuțiile până astăzi urmând ca, începând de astăzi, cu respectarea dispozițiilor legale, 
să se facă, prin vot secret, alegerea celor doi vicepreședinți ai consiliului județean. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă: “Votăm pentru amândouă proiectele de 
hotărâre o dată sau pe rând? Pentru că, mă gândesc că fiecare dintre colegii noștri are 
astăzi bastonul de mareșal în buzunar.” 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că, prima dată, a fost tentat să facă un singur proiect de hotărâre, dar secretarul general 
al județului i-a atras atenția ca, pentru a nu mai repeta anumite chestiuni procedurale și 
a se expune unor contestații, să se dea o hotărâre separată pentru fiecare vicepreședinte. 
Este posibil ca unul să fie ales și unul să nu fie ales. Prin urmare, trebuie urmată o cale 
procedurală foarte clară, prin doi vicepreședinți, două hotărâri. Numărul candidaturilor 
nu se poate limita și nici nu se pot fixa în acest moment, pentru că cei care sunt membrii 
consiliului județean își vor spune părerea și vor anunța propunerile pe care doresc să le 
facă.   

 

* 
*    * 

II. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei consilier județean   
   în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui. 

Precizează că, având în vedere propunerea grupurilor politice din consiliul 
județean, trebuie procedat pentru o ierarhie naturală, în funcție de mărimea grupului 
respectiv. Grupul cel mai mare, fiind grupul Partidului Social Democrat, la care se alătură 
și grupul PRO România, propune candidatura domnului consilier județean Trifan pentru 
funcția de vicepreședinte al consiliului județean, urmând a fi înscrisă pe buletinele de 
vot. 

Domnul Liviu Iacob întreabă dacă propunerea este pentru primul proiect de 
hotărâre. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că da, este pentru primul proiect de hotărâre. 

Solicită propuneri pentru al doilea proiect de hotărâre pentru alegerea unui 
vicepreședinte al consiliului județean. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu propune pentru funcția de vicepreședinte al 

consiliului județean, din partea grupului consilierilor județeni ai Partidului Național 
Liberal, pe domnul consilier județean Liviu Filip. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Sorin Braniște. 

Domnul Sorin Braniște propune pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului 
Județean Vaslui, din partea grupului consilierilor județeni ai Partidului Alianța Liberalilor 
și Democraților, pe domnul consilier județean Dan-Liviu Cain care, mai nou, este și 
președintele partidului. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Emil Dorin. 

Domnul Emil Dorin declară că Partidul PRO România dorește continuitate. S-a 
format un grup care este PSD-PRO România și îl propune pe domnul consilier județean 
Dan-Mihai Marian pentru funcția de vicepreședinte al consiliului județean. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Dan-Liviu Cain. 

Domnul Dan-Liviu Cain precizează că are câteva lucruri de adăugat și adresează 
rugămintea ca acestea să fie menționate în procesul-verbal al ședinței, declarând: “Dacă 
domnul Dan Marian acceptă această candidatură, este în nume propriu. Deci nu este 
propunerea lui ALDE. După câte știți și din presă, propunerea lui ALDE sunt eu, în 
calitate de președinte. Deci, domnul Dan Marian este în nume personal. Vă rog frumos să 
specificați în procesul-verbal. Vă mulțumesc!”. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că va 
da cuvântul în ordinea solicitărilor. Adresează rugămintea de a se menționa în procesul-



verbal al ședinței opinia președintelui ALDE, precizând: “Nu ne interesează presa, pentru 
că nu mă uit la propunerile din presă. Mă uit la propunerea persoanei care o face aici.” 

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob declară: “Domnule președinte, ați anunțat mai devreme 

formarea grupului PSD-PRO România și ați făcut o propunere la primul proiect. Să înțeleg 
că, la al doilea proiect, PSD – am înțeles că dumneavoastră sunteți liderul de grup -, face 
din nou o propunere?” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că nu a făcut o propunere. A făcut propunerea în calitate de președinte al Partidului 
Social Democrat, în numele PSD. 

Domnul Gelu Gălățeanu declară că domnul președinte Dumitru Buzatu putea să 
facă și a doua propunere. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că putea să facă și a doua propunere, dar a considerat că toată lumea trebuie să-și facă 
propunerile, ținând cont și de faptul că domnia sa nu poate împiedica pe nimeni din sală 
să-și propună candidatura sau chiar să fie propus, să se autopropună. Își face datoria de a 
înscrie toate propunerile care apar. 

Domnul Liviu Iacob declară: “Domnule președinte, ați făcut o afirmație: că 
propunerea este făcută de grupul PSD - PRO România, cu Dan Marian. Așa a fost 
propunerea.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
nu. 

Domnul Liviu Iacob declară: “Atunci dezmințiți-o, vă rog!” 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 

că a făcut propunerea în calitate de președinte al Partidului Social Democrat care are 
grupul cel mai numeros, declarând: “Sigur, că el a fost aliat și cu ALDE. Nu-i o propunere 
de grup, ca să facă grupul. Deși, poate să facă două propuneri. Dar este făcută în calitate 
de președinte al Partidului Social Democrat care, conform regulii pe care am impus-o, 
adică cel mai mare grup face primul propunerea, a trebuit să o fac eu.” 

Domnul Liviu Iacob declară: “Eu tot nu înțeleg și nu-mi răspundeți! S-a mai 
făcut o propunere în numele grupului PRO România - PSD.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că domnul Emil Dorin a făcut propunerea în numele domniei sale. Acesta îl propune pe 
domnul Marian. Domnul Marian poate să-l propună pe domnul Gălățeanu, iar domnul Gelu 
Gălățeanu poate să propună pe altcineva. Oricine este liber să propună. 

Domnul Liviu Iacob declară: “Domnule președinte, s-a făcut această afirmație. 
Dacă nu, dăm pe înregistrare - <PRO România - PSD>. Să înțeleg că se rectifică și PRO 
România face o propunere? ” 

Domnul Emil Dorin declară că da, PRO România face o propunere. 
Domnul Liviu Iacob precizează că, atunci când domnul Dorin Emil a propus 

prima dată, “dumneavoastră, în calitate de președinte, ați spus la secretariat să 
înregistreze propunerea făcută de PSD - PRO România. ”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că a spus să se înregistreze propunerea făcută de domnul Dorin Emil.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Emil Dorin. 
Domnul Dorin Emil declară că nu a spus în numele grupului PRO-România - PSD, 

ci a spus că PRO România face o propunere, datorită faptului că “suntem aliați cu PSD-ul. 
Vă rog să specificați în procesul-verbal!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: “În 
majoritatea care a fost constituită, întotdeauna. Asta a fost!” 

Domnul Liviu Iacob precizează că, dacă se ascultă înregistrarea, exact așa a 
fost. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că, dacă cel care face propunerile, dorește să facă propunerea, nu poate să-l împiedice, 
și nici altcineva. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Domnule președinte, cu tot respectul 
pentru toți oamenii, și pentru dumneavoastră, și pentru toți colegii și pentru tot 
auditoriul care este: dacă presupunem că propunerea domnului Dorin Emil ar fi și una 
câștigătoare și dacă ținem cont și de faptul că partidul din care astăzi a făcut parte 
domnul Dan Marian o să-i nege această calitate în viitor, ne vom trezi că iar trebuie să 
lucrăm pentru că, potrivit legii, acel om care nu mai este sau nu mai are sprijinul politic, 
își va pierde mandatul de consilier și, implicit, de vicepreședinte. Deci, astăzi am lucrat 
degeaba dacă, cumva, s-ar ajunge în această situație. Mulțumesc!“ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: 
“Chiar dacă ar ține până la sfârșitul ședinței această calitate doar, eu nu pot să ignor 
propunerea. Nu am ce să fac! Ce să-i fac? Să-l bat pe domnul Dorin Emil?” 

Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Nu am zis asta. Doar dorim să facem un 
apel la maturitate și la înțelegere, pentru că ne-am putea trezi într-o astfel de situație 
nedorită și iar să alegem și iar să tot desemnăm. Omul pe care-l alegem trebuie să vină 
să lucreze alături de dumneavoastră.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că este de acord cu domnul consilier județean Gheorghe Veziteu, că pot fi asemenea 
ipoteze, dar tot nu poate să refuze să înscrie propunerea domnului Dorin Emil, pentru că 
are dreptul să o facă.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Dan-Liviu Cain. 
Domnul Dan-Liviu Cain declară că nu dorește să ducă în derizoriu această 

alegere de vicepreședinți, dar datorită faptului că grupul ALDE, împreună cu PRO 
România, au avut o alianță electorală la parlamentare, îl propune  - și dorește să fie 
specificat în procesul-verbal al ședinței - pe domnul Dorin Emil, ca vicepreședinte. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Dorin Emil. 

Domnul Dorin Emil precizează că grupul PRO România l-a propus pe domnul Dan 
Marian și că domnia sa nu dorește să candideze pentru funcția de vicepreședinte.  

Domnul Dan-Liviu Cain menționează că este propunerea sa și dorește să fie 
specificat pe buletinul de vot. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că se va specifica în procesul-verbal, dar nu poate fi înscris în listă, decât dacă-l convinge 
să accepte. Nu pot fi propuse persoane care nu acceptă, declarând: “Dacă-l forțați pe 
domnul Dorin, s-ar putea să și iasă și după aceea îi puneți o povară grea în spate!” 

Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni întreabă dacă la proiectul de hotărâre nr. 2 sunt patru 

propuneri. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 

că, la proiectul de hotărâre nr. 1, este propus domnul Ciprian-Ionuț Trifan, iar la proiectul 
de hotărâre nr. 2 sunt următoarele propuneri: domnul Liviu Filip, domnul Dan-Liviu Cain și 
domnul Dan-Mihai Marian. 

Domnul Mitică Afteni declară că la primul proiect ar fi trebuit întrebate toate 
grupurile dacă au propuneri.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: “Noi 
acum suntem în faza constituirii listei care urmează să fie înscrisă pe buletinul de vot. 
Dacă doriți să candidați la proiectul de hotărâre nr.1, pentru că nu am definitivat 
buletinele de vot, sau dacă cineva dorește, nicio listă nu este restrictivă! Cine dorește să 
candideze în nume propriu, autopropunându-se sau fiind propus, dacă acceptă, poate fi 
înscris pe buletinele de vot. Eu nu pot să vă opresc să propuneți înscrierea. Ce vor vota 
colegii noștri, în funcție de cum vor opta ei acolo, asta vom înregistra, dar nu pot să vă 



opresc să nu vă înscrieți în buletinul de vot! Numai trebuie să mă anunțați că doriți să 
fiți înscris! Nu este restricționat! Nu am voie să restricționez înscrierea pe aceste 
buletine de vot.” 

Dă cuvântul domnului consilier județean Dan-Mihai Marian. 
Domnul Dan-Mihai Marian declară: “Mulțumesc, domnule președinte! Văd că se 

discută despre mine, dar nu sunt întrebat absolut nimic!” 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: 

“Vă gândiți, ascultând și argumentele acestea, dacă mai este vreo propunere. Dacă nu 
mai sunt propuneri, închidem lista pentru că, oricât am discuta, din moment ce nu putem 
limita un drept al cuiva, discutăm superfluu. Propunerea o faceți pentru proiectele de 
hotărâre nr.1 și nr.2.”  

Domnul Dan-Mihai Marian declară: “Am observat că unii colegi, și mă refer la 
cei de la Partidul Național Liberal, vorbesc despre mine ca și cum n-aș mai face parte din 
acest consiliu județean, n-aș mai fi membru al ALDE, îmi cântă toată ziua Prohodul și 
aici, și în altă parte. Știți că este expresia aceea, <Nu mor caii când vor câinii!>.  

Un alt aspect: pentru a vorbi în numele unui partid politic, știm că trebuie să 
ai această calitate statuată printr-o decizie, o hotărâre, un vot … . Eu, personal, și o 
spun public pentru că, probabil va conta pe mai departe, și mă refer la procedurile 
ulterioare care vor trebui a fi derulate după ce mi se cântă Prohodul, eu nu am fost 
informat că președinte al ALDE Vaslui este astăzi domnul Dan Cain. Nu am fost informat 
nici eu, nici alți colegi, și vorbesc de marea lor majoritate, ca să nu spun unanimă, a 
membrilor Biroului Județean ALDE. Nu aș vrea să îl acuz pe colegul meu Dan Cain că este 
impostor, nu, sub nicio formă. Pur și simplu, atât timp cât nu am fost informat oficial, 
așa cum este și normal, nu pot să iau act de acest lucru.  

Îi mulțumesc domnului Emil Dorin pentru propunerea făcută, o accept și o 
accept în contextul în care, de peste un an de zile, am lucrat fără cusur împreună cu 
domnul președinte Buzatu, cu domnul vicepreședinte Ciprian Trifan, cu toți consilierii 
județeni care au format o majoritate la un moment dat. Le mulțumesc, de asemenea, 
pentru colaborare, pentru încrederea pe care mi-au acordat-o la momentul respectiv.  

Mă simt onorat pentru propunerea făcută și îmi doresc ca, în continuare, să 
avem aceeași echipă la nivelul conducerii Consiliului Județean Vaslui. Vă mulțumesc!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Louis-Iulian Pălăduță. 

Domnul Louis-Iulian Pălăduță îl propune pentru funcția de vicepreședinte pe 
domnul consilier județean Mitică Afteni. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă propunerea este pentru proiectul de hotărâre nr. 1 sau pentru proiectul de hotărâre 
nr.2. 

Domnul Mitică Afteni reamintește domnului președinte Dumitru Buzatu că,  la 
începutul dezbaterii, a spus că va întreba toate grupurile parlamentare, în ordinea 
dimensiunii. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că se 
vor face propuneri într-o ordine ierarhică. Totodată, menționează că, dacă domnul 
consilier județean nu a făcut propunerea la începutul ședinței, o poate face acum. 

Domnul Mitică Afteni declară că nu au fost întrebați. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Sorin Braniște. 
Domnul Sorin Braniște declară: “Domnule președinte, eu nu prea am înțeles 

acum, cu două proiecte. Este pentru prima data când trebuie să votăm cei doi 
vicepreședinți în două proiecte. Care este departajarea? Cum facem propunerile? În 1 în 
2, în 2 în 1?” 

Domnul Liviu Iacob declară: “Exact ca în Caragiale: <Eu cu cine votez?>” 



Domnul Sorin Braniște întreabă: “Este legal? Ne poate spune doamna 
Dragomir?” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă au fost emise avize pentru aceste proiecte de hotărâre. 

Domnul Dan-Liviu Cain, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, 
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, precizează că s-au avizat 
favorabil proiectele de hotărâre.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că avizele sunt favorabile, declarând: “Noi nu am mai întâlnit această situație, nu 
trebuie să-l culpabilizăm pe colegul nostru. Doamna secretar general mi-a atras atenția, 
în raport cu decizia pe care Curtea de Apel a pronunțat-o, că este bine să respectăm 
întrutotul și pentru fiecare vicepreședinte facem hotărâre separat. Așa am și procedat și 
am înaintat către comisie hotărâri separate.  

Înscrierea pe lista de candidați nu mai este o problemă pe care să o gestionez 
eu, ci dumneavoastră, toți. Dacă vreți să vă înscrieți pe lista nr.1, la primul proiect de 
hotărâre, 2, 3, 5 candidați, puteți să faceți lucrul acesta. Dacă vreți să vă înscrieți pe 
lista nr.2, la al doilea proiect de hotărâre, 2, 3, 5 candidați, faceți lucrul acesta. 
Dumneavoastră veți primul buletinul de vot nr.1 și buletinul de vot nr.2. La buletinul de 
vot nr.1 aveți, deocamdată, o singură propunere, iar la proiectul nr.2 avem 3 propuneri.” 

Domnul Sorin Braniște întreabă: “Domnule președinte, dar cum va fi 
departajarea? Asta nu înțeleg!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Odată, la Șuletea, un om mi-a cerut să-i explic un lucru. Și i-am explicat de cinci ori. A 
cincea oară l-am întrebat: <Ați înțeles?> Și mi-a spus: <Nu, nu am înțeles!>. <Atunci stați 
să vă spun o povestioară. Am fost întrebat și a trebuit să-i explic unui om un anumit 
lucru. Știți de câte ori am răspuns? Același răspuns, aceeași explicație, de  zece ori.> 
Omul stătea și se uita la mine, surprins. <Acum vreau să vă spun ce am înțeles eu din 
treaba aceasta.> <Ce ați înțeles?> <Că există oameni, chiar dacă explici de o sută de ori, 
tot nu înțeleg!>. 

Ideea este că nu putem să alegem pe nimeni fără votul majoritar. 18 voturi și 
se alege vicepreședintele. Nu avem votul majoritar, nu se alege vicepreședintele!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Vasile Vociu.  

Domnul Vasile Voicu declară: “Domnule președinte, aș vrea să lămurim o 
situație! Sunt două proiecte distincte, da? PSD-ul, prin vocea dumneavoastră, a propus pe 
domnul Ciprian Trifan. Înțeleg că și celelalte formațiuni politice pot să candideze pe 
acea listă cu domnul Ciprian Trifan. Ce se întâmplă în situația în care Ciprian Trifan 
obține mai multe voturi, iar cel care îl contracandidează la primul proiect de hotărâre 
are mai puține voturi? Acela a picat, înțeleg, da? Înțeleg că se poate duce pe primul 
proiect unul dintre cei care ați fost propuși. Acel om care obține voturi mai puține decât 
Ciprian  Trifan iese din cursă, da? În condițiile în care celelalte propuneri au mers pe al 
doilea proiect de hotărâre, unul va câștiga, ceilalți pierd.”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că va câștiga cel care are majoritatea absolută și că a menționat acest lucru în materialul 
introductiv. Orice consilier județean poate candida, poate fi o listă cu 33 de consilieri 
județeni. La urmă, când se vor număra voturile, ca să iasă câștigător, trebuie să aibă 18 
voturi. Nu poate limita lista; se pot înscrie toți pe listă. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează: “Domnule președinte, dacă tot e vorba 
că disputa a început de când e candidatura domnului Dan Marian, să-l transferăm pe 
prima listă! ” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Trebuie să-l întrebați dacă acceptă pentru că, dacă acceptă, eu am datoria să-l trec pe 



prima listă, dar nu pot să-l transfer, aici este problema! El este înscris pe lista a doua! 
Sunt două elemente: propunerea și acceptarea ei. Lucrurile sunt foarte clare!” 

Întreabă dacă mai sunt alte propuneri pe lista pentru proiectul nr.1 pe care este 
înscris un singur candidat, domnul Ciprian Trifan. Nu mai sunt.  

Întreabă dacă mai sunt alte propuneri pe lista pentru proiectul nr.2. Nu mai 
sunt propuneri. 

Precizează că numele şi prenumele candidaţilor vor fi înscrise pe buletinul de 
vot. 

Cu luarea în considerare a propunerilor formulate, se va trece la redactarea 
buletinelor de vot. 

Comisia de numărare a voturilor este formată din 3 membri, respectiv domnii: 
Lupu Costică, Pricop Ghiorghe și domnul Afteni Mitică. 

Adresează rugămintea ca membrii comisiei să-şi intre în atribuţiuni.   
 

*     EXERCITAREA VOTULUI    * 
 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, invită domnii 
consilieri județeni să-și exercite votul. Precizează că se va intra în cabina de vot, secretul 
votului fiind asigurat. 

Informează că, pe primul buletin de vot este înscris domnul Ciprian Trifan, iar 
pe al doilea buletin de vot sunt înscriși domnii Dan-Liviu Cain, Liviu Filip și Dan-Mihai 
Marian. 

Reamintește procedura de vot, având în vedere că, de foarte multe ori au fost 
dificultăți în ceea ce privește contabilizarea rezultatului voturilor, pentru că s-a creat o 
oarecare confuzie în legătură cu cele două opțiuni: da sau nu.  

Declară: “Dacă este înscris candidatul X pe listă și eu vreau să-l votez: <Sunteți 
de acord ca X să fie vicepreședinte al consiliului județean?> Dacă vreau să-l votez las da, 
tai nu. Și invers: <Sunteți de acord ca X să fie vicepreședinte al consiliului județean?> Tai 
da și las nu. Nu, nu sunt de acord.  

Toate exprimă acordul sau dezacordul: sunt de acord - da, nu sunt de acord - 
nu.” 

 
                                                   * 
Domnul Liviu Iacob declară: “Domnule președinte, sunt colegi care, înainte de a 

spune dumneavoastră cum votăm, au încercuit ceea ce au dorit. Dacă au vrut să voteze 
pe cineva au încercuit da. Procedura de vot trebuia explicată înainte a împărți voturile.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Dacă cineva a greșit, ne comunică acum. Luăm votul respectiv, îl anulăm și aducem un 
nou vot. Tipărim unul și-l aducem. Dacă greșește cineva, anunță! Secretul votului este 
asigurat în cabina de vot!“ 

                                                   * 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: “Nu 

dăm drumul la operațiunile de votare. Fiecare păstrează buletinul de vot în mână. Cei 
care au greșit, aduc aici buletinele și imediat vă vom da buletine noi. Abia după ce sosesc 
aceste buletine noi și sunt predate acestea vechi, după aceea desfășurăm operațiunile de 
votare.” 

Dă cuvântul domnului consilier județean Dan Liviu Cain. 
Domnul Dan-Liviu Cain declară: “Domnule președinte, consider că procedura de 

vot nu este legală! În primul rând, așa cum am făcut la toate alegerile de până acum, în 
momentul în care se striga cu nume și prenume fiecare consilier, buletinul de vot se 
dădea la intrarea în cabină. Așa, prin distribuirea buletinelor în sală, mă uit aici și afirm, 
la domnul Dorin Emil, care a stat la domnul Huzum cum să tragă linie. I-am filmat și vă 



spun că nu este legal. Vă rog frumos, retrageți toate buletinele de vot și procedura să se 
facă corect! Vă mulțumesc!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Domnule Cain, regulile sunt, deocamdată, enunțate de mine! Niciun om nu poate să-i 
obiecteze altuia că a  votat deschis sau … Eu, sunt obligat, în calitate de președinte, să 
asigur secretul votului, în sensul că am amenajat acolo tot ce este, persoanele se duc, 
votează cum vor. Dacă o persoană vrea să voteze aici și să ducă buletinul acolo, dacă 
vrea să-l arate dumneavoastră, tuturor, <Eu am votat pe Vasile!>, e treaba lui, e 
opțiunea lui! Eu nu pot să mă amestec, să interzic.” 

Domnul Dan-Liviu Cain declară: “Domnule președinte, vă aduc la cunoștință și 
vă rog, cei din Secretariatul tehnnic, să notați în procesul-verbal al ședinței. Vă aduc 
încă o dată la cunoștință, că votul la persoană se desfășoară în cabină, nu prin sală! Nu 
duceți în derizoriu alegerea vicepreședinților! Vă mulțumesc!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Numai dacă dorește domnul Huzum, putem să-i retragem buletinul dacă a votat. Dacă 
domnia sa cere. Nu puteți să dispuneți de buletinul lui, niciunul! ” 

Domnul Dan-Liviu Cain declară: “Domnule președinte, grupul ALDE format din 
mine și domnul Braniște, pentru că ați dus în derizoriu alegerea vicepreședinților, ne 
retragem de la vot. Vă înmânăm buletinele de vot. Vom contesta în instanță. Vă 
mulțumim!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
rugămintea de a respecta în totalitate regulile de vot, pentru că apar astfel de discuții, 
declarând: “Ideea cu contestarea în instanță este o idee superbă, foarte bună și știm că 
durează un an și ceva de zile. Uneori, poate doi, trei. Nu chiar ne impresionează. Eu cred 
că suntem oameni responsabili și fiecare își face treaba.” 

Adresează domnului consilier județean Ghiorghe Pricop rugămintea de a nu se 
da drumul la vot, până nu are toată lumea buletinele de vot.                                               

 
*    

 
Domnul consilier județean Ghiorghe Pricop efectuează apelul nominal  

al consilierilor județeni la intrarea în cabina de vot și, pe rând, fiecare consilier județean 
intră în cabina de vot pentru a-și exercita dreptul de vot. 

 
*    
 

Nu participă la vot domnii consilieri județeni Sorin Braniște și Dan-Liviu Cain. 
 
*    

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Pricop Ghiorghe pentru a prezenta procesele-verbale cu 
rezultatul votului secret.  

 
* 

 
Domnul  Pricop Ghiorghe, luând cuvântul, prezintă procesele-verbale privind  

rezultatul votului secret exprimat de consilierii județeni pentru:  
- Proiectul de hotărâre nr. 46/2022 privind alegerea domnului/doamnei 

consilier județean    în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui: 
domnul Trifan Ciprian-Ionuț (28 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 3. 
Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Sorin Braniște și Dan-Liviu 

Cain. 



Domnul Trifan Ciprian-Ionuț a întrunit numărul necesar de voturi pentru a 
fi ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui: 28 voturi “pentru” 
și 1 vot “împotrivă”. 

 
- Proiectul de hotărâre nr. 47/2022 privind alegerea domnului/doamnei 

consilier județean    în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui: 
domnul Filip Liviu (11 voturi “pentru” și 17 voturi “împotrivă”) și domnul Dan-Mihai 
Marian (17 voturi “pentru” și 11 voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 4. 
Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Sorin Braniște și Dan-Liviu 

Cain. 
Niciunul dintre candidați nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui. 
 

* 
 
                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 3 martie 2022. 
 
Ora 1810 

 

 

 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 

 
     
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


