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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 4 aprilie 2022, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

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

lucrările şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția nr. 79/2022, cu respectarea prevederilor 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Mulțumește tuturor celor care au dat curs invitației de a fi prezenți la această 
ședință, cu precizarea că aceasta a fost convocată ca o ședință ordinară a consiliului 
județean, deși are, prin esența sa, un caracter extraordinar - împlinirea a 30 de ani de la 
reînființarea Consiliului Județean Vaslui.  

Totodată, menționează că nu a existat niciodată această ocazie de a se întâlni 
toate persoanele care au făcut parte din Consiliul Județean Vaslui, instituție a statului cu un 
rol important în administrarea Județului Vaslui. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 30 consilieri judeţeni în funcţie și 
președinte, lipsind domnii consilieri județeni Mădălin-Claudiu Căciulă, Valentin Crețescu,  
Liviu Filip și Viorel-Cornel Iordache, 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 foști președinți și vicepreședinți ai Consiliului Județean Vaslui, foști 

consilieri județeni, directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâre, precum și reprezentanţi ai mass-
media. 

* 
*     * 

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

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 40/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 5/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 
al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și 
completările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta 
imobilului “Palat administrativ” către Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui; 

4. Diverse. 
* 

 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 

plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”). 

 
* 

*     * 
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 proiectului de 
hotărâre de la punctul 3, pentru adoptarea căruia este necesar votul majorității absolute – 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 22 martie 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 22 martie 2022, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi (30 voturi “pentru”). 

*    
*    * 

I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 40/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 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. 

Domnul Cain Dan-Liviu precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Discuţii: 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului  Miluță Moga, consilier județean în mandatele 1992 - 1996 și 1996 – 2000. 

Domnul Miluță Moga adresează rugămintea ca partea festivă a ședinței consiliului 
județean să aibă loc la începutul ședinței. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
vor fi prezentate mai întâi proiectele de hotărâre, urmând ca la finalul ședinței să aibă loc 
partea festivă a ședinței consiliului județean. 

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 40/2022 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui. 

*    
*    * 

II. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 5/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și 
completările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 



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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Domnul 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 (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
5/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare. 

*    
*    * 

III. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta 
imobilului “Palat administrativ” către Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
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 (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului “Palat administrativ” către 
Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui. 

* 
*    * 

IV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
punctul patru pe ordinea de zi, Diverse, în cadrul căruia urmează a se discuta următoarele: 

1. Procedura privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului 
Vaslui“. 

Se precizează că aceasta a fost comunicată tuturor consilierilor județeni în funcție 
prin e-mail, în vederea formulării de obiecțiuni sau de completări. 

2. Propuneri pentru titlul de “Cetățean de onoare al Județului Vaslui” - pentru 
merite deosebite și promovarea imaginii Județului Vaslui. 

3. Acordarea de medalii și diplome - în semn de recunoaștere pentru activitatea 
desfășurată în cadrul Consiliului Județean Vaslui. 

Menționează că sunt prezenți în sala de ședință colegi care au făcut parte din 
primul consiliu județean, exprimându-și bucuria față de disponibilitatea acestora de a 
participa la sărbătoarea prilejuită de împlinirea a 30 de ani de la validarea primului consiliu 
județean. 

Declară: “Este o sărbătoare a noastră, a tuturor, care ne onorează pe toți cei care 
am făcut sau care facem parte din consiliul județean (...). Schimbarea unei ordini sociale nu 



se poate face niciodată cu foarte multă ușurință. Nimeni dintre noi, chiar dacă aveam 
experiență în administrație sau la nivel de conducere, la începuturile activității acestei 
instituții administrative nu știa cu exactitate ce trebuie făcut. Cu toții ne-am pus la bătaie 
capacitatea de înțelegere, dorința de a face bine și de a respecta legile existente la acea 
oră, pentru ca în condițiile noii ordini sociale să putem să punem în mișcare mașinăria 
administrativă care să rezolve problemele cetățenilor din unitatea administrativă.  

Sunt printre noi oameni cu o activitate deosebită, din diverse domenii: juriști, 
economiști, profesori, lucrători, ingineri, doctori. Cel mai important lucru din activitatea 
consiliului județean este că nu am abordat printr-o prismă unică a unor funcționari 
administrativi, ci prin prisma unor oameni care aveau ani de activitate la data în care au 
intrat în consiliul județean și care, datorită priceperii și activității anterioare, au fost 
capabili să facă față nevoilor administrației publice locale, o administrație publică  nouă 
care, în cea mai mare parte, era lipsită de rutină.  

Nu existau printre noi primari care să fi fost încă trei mandate înainte, oameni 
care să dețină știința administrativă a noii ordini sociale. Nu existau decât oameni care 
aveau voința și dorința ca noua ordine socială să capete contur, să-și stabilească regulile și 
să impună un anumit ritm al vieții. Aceasta a fost partea cea mai frumoasă și cea mai 
interesantă a activității membrilor consiliului județean din anii de început.  

Ulterior, s-a completat cadrul legislativ, a început să se creeze o anumită rutină, 
în sensul bun al administrației publice locale. Astăzi avem de-a face cu consilii care, deși nu 
pot să spun lucrul acesta în adevăratul sens al cuvântului, au un grad înalt de 
profesionalizare. Sunt consilieri care au câteva mandate, au dobândit o pricepere suficient 
de ridicată ca să îndeplinească sarcinile pe care o administrație le cere de la dânșii.” 

Mulțumește, atât consilierilor județeni, cât și foștilor președinți ai Consiliului 
Județean Vaslui, adresând rugămintea de a păstra un moment de reculegere pentru acei 
membri ai consiliului județean care nu mai sunt în viață. 

 
                                                  *  
                                 Moment de reculegere. 
 
                                                 * 

 
Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la reînființarea Consiliului Județean Vaslui, 

domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, oferă participanților la 
ședință, în ordinea înscrierii la cuvânt, posibilitatea de a împărtăși propriile opinii, impresii, 
emoții, realizări/nerealizări referitoare la activitatea consiliului județean. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
Domnul Marius-Marian Arcăleanu adresează președintelui consiliului județean 

rugămintea ca, după momentul festiv al ședinței, să fie discutate două probleme cu care se 
confruntă cetățeni din județul Vaslui. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că este 
indicat a se păstra caracterul festiv al momentului. Dacă sunt probleme care interesează 
consiliul județean, acestea trebuie înscrise pe ordinea de zi a unei alte ședințe ordinare. 
Precizează că, în afara punctului Diverse existent pe ordinea de zi, nu vor mai fi dezbătute 
alte puncte.  

Supune votului plenului consiliului județean propunerea ca ședința să se desfășoare 
conform ordinii de zi prezentate la începutul ședinței, fără alte intervenții, precizând că s-au 
înregistrat: 27 voturi “pentru” și 3 “abțineri” (Marius-Marian Arcăleanu, Carmen Bularda și 
Lucian-Corneliu Chirica). 

Cu majoritate de voturi propunerea a fost aprobată. 
 

* 
 
 



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

- domnul Miluță Moga – consilier județean în mandatele 1992 - 1996 și 1996 – 
2000; 

- domnul Dumitru Marin – consilier județean în mandatele 1992 - 1996, 1996 - 
2000 și 2000 - 2004; 

- domnul Mihai Focșa – consilier județean în mandatul 2004 - 2008; 
- domnul Ioan Țibulcă – prefectul județului Vaslui în perioada 2000 - 2004; 
- domnul Gheorghe Cârjă – consilier județean în mandatul 1996 - 2000; 
- domnul Toader Dima – consilier județean în mandatele 1992 - 1996, 2000 - 2004, 

2004-2008 și în perioada 30.06.2012-18.12.2016; 
- domnul Corneliu Bichineț - consilier județean în mandatul 1996 - 2000, în 

perioada 16.06.2000 - 26.11.2000 și 25.06.2016 - 14.10.2016, președintele Consiliului 
Județean Vaslui în mandatul 2004-2008 și vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui în 
mandatele 2008-2012 și 2012-2016; 

- domnul Gheorghe Veziteu - consilier județean în mandatele 2016 - 2020 și 2020 
- prezent; 

- domnul Constantin-Corneliu Pleșu - consilier județean în perioada 20.06.2004 - 
16.07.2004 și în mandatul 2012 – 2016; 

- domnul Vasile Pavăl – primarul municipiului Vaslui, din luna iunie 2008; 
- domnul Ioan Ciupilan – consilier județean în mandatul 2004 – 2008; 
- domnul Alexandru-Lucian Curelaru - consilier județean în perioada 31.07.2013 - 

25.06.2016; 
- domnul Ionel Constantin - consilier județean în mandatul 1996 - 2000; 
- domnul Ion Manole – consilier județean în mandatul 1992 - 1996 și în perioada 

20.06.2004 - 26.04.2006, și președintele Consiliului Județean Vaslui în mandatul 1996 - 2000; 
- domnul Ciprian-Ionuț Trifan - consilier județean în mandatul 2012 - 2016 și 

vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui în mandatele 2016 - 2020 și 2020 – prezent. 
Se prezintă pe videoproiector un film cu imagini din arhiva Consiliului Județean 

Vaslui. 
                Ulterior, foștii și actualii consilieri județeni, președinți și vicepreședinți ai 
consiliului județean primesc medalii și diplome - în semn de recunoaștere pentru activitatea 
desfășurată în cadrul Consiliului Județean Vaslui. 
 

*    
*    * 

 
                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
tuturor pentru participare și declară închise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, 4 aprilie 2022. 
 
Ora 1400 

 

 

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




