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 R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 08.07.2022, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

ORA 14,00 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Județean Vaslui, convocată prin Dispoziția 
președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 160/2022, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 30 consilieri judeţeni în funcţie și 
președintele, lipsind doamna consilier județean  Bîicu Mihaela-Vica și domnul consilier 
județean Iacob Liviu,  şedinţa este legal constituită. 
               Declară deschise lucrările ședinței. 

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, doamna 
consilier județean Roxana-Mădălina Miron-Feraru și domnii consilieri județeni Căciulă 
Mădălin-Claudiu, Costel Zara și Pricop Ghiorghe participă la ședința consiliului județean prin 
utilizarea aplicației ZOOM, conform art. 180 alin. (1), teza a 2-a din Codul administrativ. 

Din partea Instituţiei Prefectului - Județul Vaslui participă domnul prefect Daniel-
Garincha Onofrei și domnii subprefecți Mircea Gologan și Dorin-Neculai Apostu. 

Întrucât doamna Diana–Elena Ursulescu, secretarul general al județului, este în 
concediu medical, va participa la şedinţă doamna Mihaela Dragomir, director executiv 
în cadrul Direcției Administrație Publică. 

Participă directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâre, șefii instituțiilor subordonate, 
reprezentanții societăților de transport din județul Vaslui precum și reprezentanţi ai mass-
media. 

* 
*     * 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții „CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE CRIZĂ PENTRU PERSOANELE CU 
DIZABILITĂȚI BĂLEȘTI, COMUNA COZMEȘTI, JUDEŢUL VASLUI” ÎN CADRUL PROIECTULUI 
„CENTRUL DE CRIZĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI BĂLEŞTI”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții„Construirea unui număr de 3 locuințe protejate pentru persoane 
adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire 
existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în 
comuna Hoceni, loc. Tomșa, județul Vaslui”, în cadrul proiectului „Hoceni - Comunitate fără 
bariere”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Înființarea unui Centru Respiro pentru persoane adulte cu 
dizabilități în comuna Ștefan cel Mare, Județul Vaslui, în cadrul proiectului  << Centru Respiro 
pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni>>”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu 



dizabilități în orașul Murgeni, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă 
pentru înființarea unui centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități în orașul Murgeni, 
Județul Vaslui, oraș Murgeni și sat Cârja, județul Vaslui"; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții „ CONSTRUIREA UNUI CENTRU RESPIRO PENTRU PERSOANE ADULTE 
CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA GARA BANCA; COMUNA BANCA; JUDEȚUL VASLUI” ÎN CADRUL 
PROIECTULUI ”CENTRU RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI BANCA”; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu 
dizabilități în comunele Gîrceni, Pungești, Ivănești, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare 
clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în 
comuna Gîrceni, Județul Vaslui, sat Gîrceni com. Gîrceni, sat Armășoaia com. Pungești și sat 
Bleșca com. Ivănești, Județul Vaslui”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții „CONSTRUIREA A 2 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE 
CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI, COM. ZORLENI, JUDEŢUL VASLUI ȘI REABILITARE, 
MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU 
PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI COMUNA ZORLENI, JUDEȚUL 
VASLUI” ÎN CADRUL PROIECTULUI „ZORLENI – COMUNITATE FĂRĂ FRONTIERE”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatelor unor membri în 
Consiliul de administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui; 

9. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a unui membru în 
Consiliul de Administraţie al Societăţii ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, pentru 
mandatul 2022-2026; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții  ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705"; 

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

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții “Reautorizare – Reparație capitală și extindere la corp 
administrativ”; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați, 
rest de executat, ai obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a 
sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, 
Huși și orașul Negrești, județul Vaslui"; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de 
Proiectare pentru obiectivul de investiții “Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de 
completare a măsurilor de securitate la incendiu în corpul C al Spitalului Județean de Urgență 
Vaslui”; 

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.49/2022 privind aprobarea Programului judeţean pentru 
finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2022; 



17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.50/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 
și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru 
finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2022, precum 
și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și activități de 
tineret; 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de 
atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a 
documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2032, în Județul 
Vaslui; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei 
lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor 
judeţene  și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului 
Vaslui; 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2021 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu 
modificările ulterioare; 

21. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. 

 
* 

Propune retragerea proiectelor de hotărâri aflate la punctele 9 și 21 pe ordinea 
de zi, potrivit art. 136 alin.(11) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

* 
*     * 

Supune votului plenului Consiliului Județean Vaslui modificarea ordinii de zi. 
 

              Cu unanimitate de voturi (31 voturi „pentru”), proiectul ordinii de zi a fost aprobat. 

 

* 
*     * 

 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 

plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, cu modificarea aprobată,  acesta 
fiind aprobat cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”). 

* 
*     * 

Totodată, se 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16 și 17,  pentru adoptarea 
cărora este necesar votul majorității absolute – 17 și a proiectului de hotărâre de la 



punctul 19, pentru adoptarea căruia este necesar votul a 2/3 din numărul consilierilor 
județeni în funcție – 23, potrivit prevederilor art. 139 alin. (3) din Codul administrativ. 

 
Informează, totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin.(4) coroborat cu 

art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a pus la dispoziţia plenului 
Consiliului Județean Vaslui procesul-verbal încheiat în şedința extraordinară a Consiliului 
Judeţean Vaslui din data de 21 iunie 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 extraordinară a consiliului 

judeţean din data de 21 iunie 2022, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi (31 voturi “pentru”). 

* 
*    * 

Domnul consilier județean Căciulă Mădălin-Claudiu părăsește videoconferința. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 30. 
                                              * 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții „CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE CRIZĂ PENTRU PERSOANELE CU 
DIZABILITĂȚI BĂLEȘTI, COMUNA COZMEȘTI, JUDEŢUL VASLUI” ÎN CADRUL PROIECTULUI 
„CENTRUL DE CRIZĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI BĂLEŞTI” 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.  
Întreabă dacă sunt intervenții.  
Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu, luând cuvântul, arată că urmează o suită de proiecte pe 

ordinea de zi, în care consilierii județeni vor dezbate actualizări cu privire la devizul general 
actualizat, devizul general pentru restul de executat, indicatori, având în vedere toate 
schimbările intervenite în ultima vreme. A studiat aceste materiale, și-a exprimat niște 
puncte de vedere și în cadrul ședinței comisiei de urbanism cu privire la ceea ce au 
dumnealor de făcut, pentru a veni în sprijinul U.A.T.- Județul Vaslui, pentru a duce la bun 
sfârșit aceste proiecte. Înainte de a spune, per ansamblu, că grupul de consilieri județeni ai 
Partidului Național Liberal va vota favorabil toate aceste proiecte, adresează rugămintea de a 
fi clarificate mici aspecte de ordin tehnic. Semnalează că, pe măsură ce a parcurs 
documentele de ședință, a remarcat că proiectele de hotărâri de la nr. 1, 3, 4, 6, 7 pe 
ordinea de zi, au în comun  executantul  lucrărilor, și anume, Societatea ″Amenajări IVCONS″ 
SRL.  

Întreabă dacă executantul va fi în stare să ducă execuția la bun sfârșit, în 
termenele stabilite. E de părere că totul ar fi mult mai clar, dacă ar fi o situație cu restul de 
executat. Fizic, nu numai valoric. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că atât 
domnia sa, cât și  domnul vicepreședinte Trifan nu cunosc executantul, Societatea ″Amenajări 
IVCONS″ SRL, drept urmare e firesc ca nici domnul Gheorghe Veziteu să nu-l cunoască. 
Contractele sunt încheiate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului. Executantul a trecut printr-un proces de prezentare la aceste achiziții, care au fost 
evaluate și i s-a dat câștig de cauză. După informațiile deținute, cunoaște că executantul a 
făcut tot ceea ce a fost posibil pentru a executa în bune condiții în această perioadă de 
pandemie și de criză economică. Nu e un secret pentru nimeni că toți agenții economici care 
lucrează în domeniul construcții, drumuri și poduri, toți au o mare dificultate în a continua 
aceste contracte. E de părere că, în acest context, cel mai interesat în realizarea acestor 
proiecte este beneficiarul. Ar fi de acord cu aplicarea unor măsuri sancționatorii dacă acestea 
sunt prevăzute în contract, care are o formă predefinită, însă mult mai important pentru 
consiliul județean este ca aceste proiecte să fie finalizate și nu să fie date amenzi care, în 
final, înrăutățesc și mai mult situația executanților.  
              Subliniază că toți executanții care utilizează materiale de construcții de pe piața 
națională se află într-o marte dificultate. Un număr mare dintre ei cere rezilierea 
contractului pentru că nu mai poate face față evoluției prețului.  

Îl invită pe domnul Dragoș  Cazacu, director al D.G.A.S.P.C. Vaslui, să ia cuvântul 
pentru a da mai multe detalii. Însă, înainte, îi dă cuvântul domnului Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu spune că s-a uitat pe site și a văzut că această societate 
are un număr de 23 de salariați din care, probabil, o parte reprezintă  șefi. Declară: ″S-ar 
putea să fie o companie de șefi″.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: ”Nu 
rămâne decât să constatăm că are o eficiență crescută.” 

Domnul Gheorghe Veziteu spune că e foarte bine și că și-ar dori ca această 
companie să poată finaliza lucrările la termen. Dacă nu e posibil, atunci să fie trecute niște 
termene realiste. Subliniază că nu are niciun fel de problemă cu niciun agent economic, ci 
dorește ca aceste proiecte să fie duse la bun sfârșit.  

Domnul Dragoș Cazacu, luând cuvântul, începe cu o scurtă prezentare a tuturor 
proiectelor pe care le are D.G.S.P.C. Vaslui.  Punctual, răspunde la toate întrebările puse de 
domnul consilier județean Gheorghe Veziteu.  

Informează că la nivelul județului există 11 proiecte realizate prin programe  de 
interes național, iar acest lucru a fost posibil cu ajutorul și sprijinul Consiliului Județean 
Vaslui.  

Programul de interes național, la nivelul județului Vaslui, are două componente: 
componenta de adulți și componenta de tineri. Pe componenta de adulți, urmărește Planul de 
restructurare al centrului de la Huși. Cu două Centre Respiro și un Centru de Criză se dorește 
prevenirea intrării următorilor beneficiari în sistemul de protecție al D.G.A.S.P.C. Pe 
componenta de tineri, sunt 64 de locuri pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție și 
astfel li se oferă continuitate.  

Cu privire la Societatea ″Amenajări IVCONS″ SRL, precizează că această firmă a 
câștigat licitațiile, licitații care au fost respectate și verificate de Curtea de Conturi. 
Informează că la Mărășeni, procedura de licitație a fost de două ori anulată, întrucât toate 
ofertele au fost neconforme. La Murgeni au fost trei licitații anulate, din același motiv. E de 
părere că, după atâtea repetiții, acel constructor s-a perfecționat și a știut să depună o 
ofertă conformă, astfel încât să câștige licitația. Va putea răspunde la întrebarea dacă acest 
constructor este unul bun, abia după ce va vedea, la fața locului, lucrările realizate conform 
cerințelor. Precizează că în luna martie a fost  verificat de către Curtea de Conturi și nu au 
fost  probleme cu privire la execuția lucrărilor recepționate de la acest constructor. 

Drept urmare, în momentul de față sunt scoase la concurs, în afara structurii 
organizatorice, posturile pentru acele locuințe protejate și pentru acel centru de zi, pentru a 
începe să scoată deja  din beneficiarii de la Huși și să fie mutați pe locațiile noi amenajate de 
la nivelul județului.  

Problemele pe care le întâmpină, de la semnarea contractului, sunt în legătură cu 
avizele, expertizele, studiile geo, avize de la ISU, care sunt de durată. Pe perioada derulării 



contractelor au mai apărut situații neprevăzute, plus perioada de pandemie, perioada 
sezonului rece, când anumite lucrări nu au putut fi executate și finalizate. Și, nu în ultimul 
rând, branșările la energia electrică, la care, conform noii legislații, este un termen de 
așteptare de până la trei ani de zile. Sunt anumite locații care merg pe o procedură 
simplificată, dar sunt și anumite locații unde este nevoie de mărire de rețea sau de alte 
proceduri specifice alimentării cu energie electrică, care trec prin procedura Regionalei Iași, 
cu achiziție de durată. Speră să nu dureze trei ani.  

Acolo unde s-a putut, s-a intervenit cu racordarea rapidă. Au fost situații când a 
crezut că durează o lună, dar în momentul aplicării s-au dat alte termene și implicit s-a venit 
cu prelungirea contractului. Nimic nu a fost din vina constructorului sau din vina 
D.G.A.S.P.C.-ului. Au fost schimbări în legislație care au condus spre astfel de situații. 
Încearcă pe toate segmentele să intervină, cât se poate de repede, pentru a fi rezolvată 
această problemă.  

În continuare, prezintă procentual gradul de realizare al lucrărilor, conform 
ultimelor situații de lucrări, care fac obiectul celor șapte proiecte de hotărâri. Subliniază că 
urmează să ajungă la D.G.A.S.P.C. și alte situații de lucrări astfel că, în realitate, gradul de 
realizare este mult mai mare.  

De exemplu, la Bălești, conform ultimei facturări, este un grad de realizare de 
59,26%. Din informațiile pe care le deține, în prezent sunt realizate în proporție de 80%. La 
Hoceni, în momentul facturării, este un grad de realizare de 80%. Termenul finalizării lucrării 
este finalul lunii septembrie 2022. La Mărășeni este de 66,49 %,  la Murgeni 95, 97, 95, 87 %. 
Termenul de finalizare este 30.09.2022. Subliniază încă o dată că gradul de realizare al 
lucrărilor este mai avansat decât apare în situația pe care o prezintă plenului. La Banca, 
98,73%, la Centrul de zi Gârceni 62%,  la locuința protejată Pungești 53%, la locuința 
protejată Bleșca a comunei Ivănești 54%, la  locuința protejată 1 Zorleni 60% și la locuința 
protejată 2 Zorleni 66%.  

Pe planul de restructurare sunt cele patru proiecte care nu intră pe ajustare de 
prețuri, conform  Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 47/2022 (privind ajustarea 
prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de 
concesiune/ acordurilor-cadru), având în vedere că au avut economii și au putut fi acoperite 
fără rectificare de buget și anume: ″Viață independentă″ comuna Pogana, unde sunt 4 
locuințe protejate și un centru de zi, ″Viață independentă″ comuna Banca cu 3 locuințe 
protejate și un centru de zi,  proiectul ″Viață independentă″ comuna Tutova cu servicii 
pentru persoane cu dizabilități, care este finalizată și recepționată. Mai este R.A.C.-ul adică 
Roșiești, Albești, Corni-Albești. Sunt proiecte ținute din scurt, urmărite, care au primit sprijin 
din partea  specialiștilor din consiliul județean. Totodată, precizează că aceste proiecte nu ar 
fi fost posibile fără votul acordat de consilierii județeni. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că e mulțumit în legătură cu cifrele prezentate 
de domnul director Dragoș Cazacu, în special de faptul că stadiul fizic e mai bun decât cel 
care reiese din documentele analizate. Dumnealui e cel care a dorit să fie făcute aceste 
precizări, întrucât a observat că au fost încheiate acte adiționale de prelungire prin care s-au 
convenit, înainte de a avea loc această ședință, anumite termene. Se bucură să vadă că  
domnul Cazacu a fost cumva realist. Speră că termenele stabilite la 30.09.2022 să fie 
îndeplinite. 

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

      Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al consiliului județean, informează că 
s-au încheiat acte adiționale de schimbare a termenelor, pentru că o perioadă a fost vid 
legislativ  până au apărut Hotărârea Guvernului nr. 93 (din 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, cu modificările și completările ulterioare),  Ordonanţa de Guvern nr. 15 (din  2021 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor 
de achiziţie publică, cu modificările și completările ulterioare).  



      În prezent, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2022(privind ajustarea preţurilor 
contractelor de achiziţie publică/ contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/ 
acordurilor-cadru), sunt termene stabilite de 45 de zile pentru prestatori, să depună 
solicitarea, și 45 de zile pentru beneficiari, să facă calculul. Sunt niște calcule laborioase la 
care trebuie mare atenție, ca să se poată merge mai departe, urmând ca după această 
hotărâre de consiliu județean să fie încheiat un alt act adițional care modifică prețul 
contractului. Între timp prestatorii lucrează, dar au dreptul legal de a solicita suma corectă 
pentru prestația făcută.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
lucrurile sunt destul de complicate și în evoluție. Și, pe măsură ce se fac actualizările,  este 
nevoie de alte actualizări. Sunt lucruri care, în formula de rezolvare actuală, prin intermediul 
ordonanțelor de actualizare, nu pot fi rezolvate. De aceea s-au făcut solicitări  la nivelul 
Guvernului care, speră că va răspunde prompt la acestea, pentru ca  județul Vaslui să poată 
face pași înainte, pentru a ajunge la finalizarea unor obiective. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  întreabă dacă 
mai sunt intervenții. 
               Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
      Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
„CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE CRIZĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI BĂLEȘTI, 
COMUNA COZMEȘTI, JUDEŢUL VASLUI” ÎN CADRUL PROIECTULUI „CENTRUL DE CRIZĂ 
PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI BĂLEŞTI”. 

* 
*    * 

Domnul consilier județean Căciulă Mădălin-Claudiu revine în videoconferință. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 

* 
*    * 

II. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții„Construirea unui număr de 3 locuințe protejate pentru persoane 
adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire 
existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în 
comuna Hoceni, loc. Tomșa, județul Vaslui”, în cadrul proiectului „Hoceni - Comunitate 
fără bariere” 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.  
Întreabă dacă sunt intervenții. Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe 

Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu observă că la toate aceste proiecte este vorba despre 

cheltuieli neeligibile care produc aceste schimbări. Dorește să primească explicații cu privire 
la mecanismul corecțiilor în direcția cheltuielilor neeligibile.   



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Aurel Anton, director executiv adjunct al Direcției Economice din cadrul aparatului 
de specialitate al consiliului județean.  

Domnul Aurel Anton, director executiv adjunct al Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean, explică că aceste corecții fac referire la 
cheltuielile neeligibile, deoarece tot ce a fost contractat anterior face parte din cheltuieli 
eligibile. Acum, tot ce înseamnă cheltuială ulterioară semnării contractului de finanțare intră 
în categoria cheltuielilor neeligibile.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
sursele de finanțare inițială au fost cele care au fost, și cu tot ce s-a încadrat în acele surse 
au fost cheltuieli eligibile. Actualizările trebuie suportate de consiliul județean.  
                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
mai sunt intervenții. 
                Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
      Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
„Construirea unui număr de 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în 
comuna Hoceni, județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru 
înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, loc. 
Tomșa, județul Vaslui”, în cadrul proiectului „Hoceni - Comunitate fără bariere”. 

* 
*    * 

III. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Înființarea unui Centru Respiro pentru persoane adulte cu 
dizabilități în comuna Ștefan cel Mare, Județul Vaslui, în cadrul proiectului  << Centru 
Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni>>”, 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. 
               Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
      Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
"Înființarea unui Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Ștefan 
cel Mare, Județul Vaslui, în cadrul proiectului  << Centru Respiro pentru persoane adulte 
cu dizabilități Mărășeni>>”. 

* 
*    * 

IV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 



pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu 
dizabilități în orașul Murgeni, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă 
pentru înființarea unui centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități în orașul 
Murgeni, Județul Vaslui, oraș Murgeni și sat Cârja, județul Vaslui", și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Întreabă dacă sunt intervenții. 

               Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
      Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
"Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilități în orașul 
Murgeni, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea 
unui centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități în orașul Murgeni, Județul 
Vaslui, oraș Murgeni și sat Cârja, județul Vaslui". 

* 
*    * 

Domnul vicepreședinte al consiliului județean Dan-Mihai Marian părăsește 
videoconferința. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 30. 
* 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții „ CONSTRUIREA UNUI CENTRU RESPIRO PENTRU PERSOANE 
ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA GARA BANCA; COMUNA BANCA; JUDEȚUL 
VASLUI” ÎN CADRUL PROIECTULUI ”CENTRU RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI 
BANCA”, 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.  
Întreabă dacă sunt intervenții. 

               Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
      Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 



executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „ 
CONSTRUIREA UNUI CENTRU RESPIRO PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN 
LOCALITATEA GARA BANCA; COMUNA BANCA; JUDEȚUL VASLUI” ÎN CADRUL PROIECTULUI 
”CENTRU RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI BANCA”. 

* 
*    * 

Doamna consilier județean Roxana-Mădălina Miron-Feraru și domnii consilieri 
județeni Căciulă Mădălin-Claudiu, Costel Zara și Pricop Ghiorghe părăsesc 
videoconferința, din cauza unor probleme tehnice. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 26. 
* 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu 
dizabilități în comunele Gîrceni, Pungești, Ivănești, Județul Vaslui și reabilitare, 
modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte 
cu dizabilități în comuna Gîrceni, Județul Vaslui, sat Gîrceni com. Gîrceni, sat Armășoaia 
com. Pungești și sat Bleșca com. Ivănești, Județul Vaslui”, și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Întreabă dacă sunt intervenții. Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe 

Veziteu. 
Domnul Gheorghe  Veziteu declară că, pornind de la afirmațiile domnului director 

potrivit cărora aceste trei obiective au un stadiu fizic cu un grad de realizare de 62%, 59% 
respectiv 54%, dorește să știe dacă termenele prevăzute în actele adiționale, care au în 
comun data de 31.07.2022, mai sunt de actualitate. S-ar bucura să fie așa și pe data de 
01.08.2022, la DGASPC, să înceapă angajările. 

Domnul Dragoș Cazacu răspunde că din informațiile avute și din adresele purtate 
speră că acesta este termenul final,  dar sunt și lucrări care nu au fost facturate de mult 
timp.  Speră să nu fie întârzieri de la furnizori, de la un racord sau să apară altă situație 
neprevăzută.  Subliniază că prima dată când a aplicat a fost un termen optimist de o lună de 
zile și s-a făcut o prelungire de o lună, după care s-a lovit de acel termen de trei ani de care 
a vorbit anterior și s-au speriat cu toții, neștiind cum să intervină și, atunci, din discuțiile 
purtate cu conducerea DELGAZ Vaslui și conducerea de la Regionala Iași, a încercat să 
intervină  cât mai aproape de termenul real. Nu garantează că va fi ultima prelungire.   

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al consiliului județean, explică că 
presiunea pe care o fac prețurile asupra antreprenorilor este una aproape inumană. Ideea 
este că se dorește terminarea acestor lucrări, indiferent  că se întâmplă pe data de 
31.07.2022 sau pe data 31.08.2022, pentru a fi predate celor care au nevoie de ele. Presiunea 
este foarte mare, indicatorul statistic se schimbă de la zi la zi. Nu poate nimeni da asigurări 
că pe data de 31.07.2022 are loc recepția. Se vede ce e pe piață. E posibil ca unii 
antreprenori să intre în insolvență ca să supraviețuiască. Asta este fluctuația pieței din aceste 
momente. Dorința tuturor este de a finaliza toate proiectele în derulare pentru a putea  face 
un bilanț și a vedea ce este de făcut în continuare. 



 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează că 
se vorbește despre lucruri care deja s-au petrecut. Nu sunt doar niște ipoteze. Deja au 
falimentat antreprenori care au contracte de milioane de euro cu consiliul județean. Asta 
este situația pe o piață capitalistă. În condițiile actuale nu li se poate imputa, că dacă ar fi 
din vina lor și nu din cauza unei situații obiective, fără participarea lor expresă, atunci li s-ar 
putea aplica sancțiuni, penalități, etc. Dar ce penalități poate aplica unui constructor care nu 
a decontat pentru creșteri de prețuri de care nu este el răspunzător? Practic, singura situație 
care trebuie avută în vedere este găsirea unei formule pentru a finaliza obiectivele județului, 
fără a permite întinderea termenelor pe ani și ani de zile. A fost multă înțelegere și din 
partea consilierilor județeni, se merge înainte și speră ca într-un termen rezonabil, în raport 
cu situația actuală, să fie finalizate aceste proiecte.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
mai  sunt întrebări. 
               Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
      Cu unanimitate de voturi (26 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
„Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilități în comunele 
Gîrceni, Pungești, Ivănești, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă 
pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna 
Gîrceni, Județul Vaslui, sat Gîrceni com. Gîrceni, sat Armășoaia com. Pungești și sat 
Bleșca com. Ivănești, Județul Vaslui”. 

* 
*    * 

VII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții „CONSTRUIREA A 2 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE 
ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI, COM. ZORLENI, JUDEŢUL VASLUI ȘI 
REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI 
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI COMUNA ZORLENI, 
JUDEȚUL VASLUI” ÎN CADRUL PROIECTULUI „ZORLENI – COMUNITATE FĂRĂ FRONTIERE”, 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.  
Întreabă dacă sunt intervenții. 

               Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
      Cu unanimitate de voturi (26 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
„CONSTRUIREA A 2 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN 
LOCALITATEA ZORLENI, COM. ZORLENI, JUDEŢUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE 
CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE 
CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI COMUNA ZORLENI, JUDEȚUL VASLUI” ÎN 
CADRUL PROIECTULUI „ZORLENI – COMUNITATE FĂRĂ FRONTIERE”. 



* 
*    * 

Domnul vicepreședinte al consiliului județean Dan-Mihai Marian, doamna 
consilier județean Roxana-Mădălina Miron-Feraru și domnii consilieri județeni Căciulă 
Mădălin-Claudiu, Costel Zara și Pricop Ghiorghe revin în  videoconferință. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 
* 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatelor unor membri în Consiliul de 
administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. 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.  
Întreabă dacă sunt intervenții. Dă cuvântul domnului Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu  face cunoscut că poziția consilierilor județeni care fac 

parte din grupul Partidului Național Liberal, la  proiectul de hotărâre aflat la punctul nr.8 pe 
ordinea de zi, a fost prezentată și cu altă ocazie, atunci când a fost discutat în ședință 
bugetul pe anul 2022 al Societății LDP. Și-a exprimat, încă de atunci, părerea că indicatorii nu 
ar fi atât de rezonabili pe cât s-ar părea, deoarece s-au planificat venituri de 30.188.000 de 
lei, deși în anul trecut s-au obținut venituri de 51.520.000 lei. Crede, cumva, că ideea 
dumnealor de a avea un consiliu de administrație cu înnoire de mandate și nu una de  
reînnoire a acestor mandate, este una bună. Subliniază că nu mai dorește reînnoirea 
mandatelor vechilor membri ai consiliului de administrație.    

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, e  de părere că 
pentru consiliul județean trebuie să fie un motiv  de apreciere și de mândrie faptul că s-a 
reușit ca, în anii aceștia, să fie menținută în activitate și totodată să fie  dezvoltată această 
societate, reușind astfel să crească eficiența utilizării fondurilor. Reamintește că în primii 
ani, până la găsirea acestor formule de încheiere a contractelor de întreținere a drumurilor 
județene, achizițiile  de întreținere a drumurilor județene se terminau în lunile octombrie și 
noiembrie, când nu mai era nevoie. Venea iarna. Declară: ″Și, bineînțeles că gradul de 
nemulțumire era pe cele mai înalte culmi.″  Procesul de selectare a membrilor consiliului de 
administrație este unul transparent, astfel că cine dorește și e bun se poate înscrie la acest 
proces. Nu e nimeni pro interesat de a promova pe unii sau pe alții, ci pe acei care au curaj și 
vor să gestioneze o societate care, sigur, mai are și ea probleme, așa cum e normal. Nu e 
ușor, în condiții concurențiale și în condițiile în care apare o discriminare între societățile cu 
capital de stat  și cele cu capital privat, care pot oricând să-și mărească capitalul social. 
Declară că apare stereotipul cum că statul e prost administrator, deși fiecare a mai luat câte 
ceva de la stat. Dă cuvântul doamnei consilier județean Iuliana Teslariu. 

Doamna Iuliana Teslariu anunță că și membrii grupului Alianța USR-Plus sunt de 
acord cu cele spuse de domnul consilier județean Gheorghe Veziteu. Afirmă că nu înțelege de 
ce se reînnoiesc mandatele și nu se organizează concurs de selecție alături de ceilalți 
candidați. I se pare că ar fi corect așa. Oricum, dacă sunt foarte buni, vor și câștiga. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, consideră că 
aceste discuții apar tocmai pentru că nu se cunosc mecanismele la lucrurile acestea. Unele 
dintre ele par destul de complicate și problema care se pune este ca aceste mecanisme să fie 
legale. Din acest punct de vedere nu are nimeni nimic de reproșat, așa că se încearcă 
aplicarea mecanismelor legale cu cea mai mare eficiență. Respectând legea, procesul se 
desfășoară foarte repede. Dacă la un moment dat se va dori să fie făcute altfel lucrurile, 
acest lucru se va întâmpla tot în contextul de utilizare a mecanismelor legale certificate prin 



hotărâri, legi și tot ceea ce înseamnă acte normative. Poate, în timp, se va apela la o altă 
modalitate de selecție. Deocamdată, s-a apelat la această modalitate pentru că este cea mai 
rapidă și legea permite acest lucru. Dă cuvântul doamnei consilier județean Carmen Bularda. 

Doamna Carmen Bularda subliniază că  în tabelul prezentat în proiectul de hotărâre 
la indicatorii financiari la 31.12.2021, a văzut un indicator ″profitabilitate″. Vrea să știe dacă 
au fost comenzi atât de la consiliul județean, cât și de la alți clienți ? Dacă există,  pentru că 
acest indicator este 374% așa cum a fost prezentat și în raportul precedent în ședința din luna 
mai. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Ciprian-Ionuț Trifan, pentru a răspunde la întrebare. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al consiliului județean, explică că în 
acest caz există două aspecte. Pe de o parte, consiliului județean nu poate comanda mai mult 
de 80% din cifra de afaceri. Pe de altă parte, consiliul județean are propriile surse primite de 
la Guvernul României, cum ar fi calamități, cum ar fi rectificările bugetare, prin care consiliul 
județean poate comanda lucrări pe care dorește a le face. Acolo, intervine pe de o parte 
rectificarea bugetară a consiliului județean și pe de altă parte rectificarea bugetară a 
bugetului Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. și, față de ceea ce s-a prevăzut, din 
elemente extraordinare se ajunge la creșterea de 374%. În măsura în care se vrea  câte o 
rectificare, vor trebui crescute și  valorile  celor 80% pentru ca, în plan extern, să crească 
valoarea pe care să o încaseze de la alți.    

Doamna Carmen Bularda declară că, în urma explicațiilor primite, își va exprima 
votul pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
aici lucrurile sunt foarte transparente. Potrivit legii, contractul de întreținere a drumurilor 
județene, încheiat direct,  care se aplică imediat ce este semnat, pe o durată de 4 ani, fără 
sincope, fără să fie nevoie de alte achiziții, permite ca la fiecare 80 de lei cheltuiți să fie 
atrași 20 de lei. Acest lucru limitează activitatea, într-un fel, în sensul că nu poate atrage 
foarte multe sume de la alți parteneri, dar asta este dispoziția legală și se încearcă mărirea, 
an de an, a valorii contractelor care se referă la tot ceea ce înseamnă reparații drumuri 
județene, întreținerea drumurilor județene  și tot așa mai departe. Declară: ″Nu avem bani! 
Că dacă am avea, am putea să ne mărim foarte mult pentru că avem foarte multe drumuri 
care au nevoie de o reparație consistentă. Cum am reparat drumul de la Vaslui până la 
Oșești, unde am pus covor asfaltic continuu. Sunt drumuri care au 30-40 de ani de utilizare și 
ar trebui reparate. Anul acesta a fost reparat drumul de la Lipovăț la Bogdana. Mărim în 
limita fondurilor pe care le deținem″. Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 

Domnul Mitică Afteni întreabă dacă la  indicatorul nr.8, la investiții, unde gradul de 
realizare este de 14%, scris cu roșu în raport, este o greșeală cumva?  

Domnul Aurel Anton răspunde că achizițiile care s-a făcut la Societatea Lucrări 
Drumuri și Poduri S.A. Vaslui au evoluat pozitiv. Au crescut de la 222.000 în anul 2018, când a 
început mandatul,  la 1.705.000 în anul următor, 2019, și a coborât la 1.500.000 în anul 2020 
și a ajuns la 2.700.000 . Anul trecut a fost suma cea mai mică, dar aici trebuie făcută o 
paranteză. Este vorba de achiziția a trei autogredere care valorează 1.958.000 de lei. 
Autogrederele respective nu au intrat  prin curtea societății, însă s-au făcut toate  
procedurile de achiziție și, în documentele prezentate nu au fost luate în calcul. Însă 
documentele importante au intrat pe investiții în curs. Suma respectivă va apărea anul 
acesta, și anul acesta se ridică la vreo 3.200.000, suma pentru achiziții la societatea LDP SA. 
Deci nu este vorba de o greșeală, dar e o sumă foarte mică. Anul acesta este 5000. 
Menționează că tocmai a explicat cum s-a întâmplat.  

Domnul Gheorghe Veziteu  face observația că, practic, Societatea  Lucrări Drumuri 
și Poduri S.A.  a investit banii dați de consiliul județean și realizările nu sunt ca urmare a 
performanței nemijlocite a Societății ″ Lucrări Drumuri și Poduri″ S.A. .  

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
afirmația corectă este ″și ca urmare a performanței și ca urmare a capitalului social″, în 
limitele prevăzute de lege. Consiliul județean a mărit cu 200.000 de euro capitalul social, 
permisiune legală care poate fi aplicată o dată la trei ani. Intenția consiliului județean este 



de a cere, în următorii trei ani, alocarea acestor sume de mărire a capitalului social, pentru 
că o societate care lucrează în domeniu are nevoie în permanență de modernizare. Nu poate 
face față în alte condiții, decât dacă se investește pentru a mări. Repetă că este o 
discriminare în defavoarea Societății ″ Lucrări Drumuri și Poduri″ S.A., întrucât există 
posibilitatea, din partea consiliului județean, de a mări cu 1.000.000 de euro capitalul social, 
în vederea dotării cu necesarul care trebuie ca să lucreze liniștiți câțiva ani. Lucru care nu 
poate fi făcut pentru că este limitat de lege, deoarece se consideră că este ajutor de stat.    

Domnul Gheorghe Veziteu  face observația că aici este problema că nu este un 
rezultat al activității extraordinare al consiliului de administrație și al conducerii, efectiv. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, repetă că este 
un rezultat din partea ambelor părți. Că au o performanță mai bună pe măsură ce consiliul 
județean  dotează Societatea ″ Lucrări Drumuri și Poduri″ S.A mai bine, cu cât poate. Nu se 
poate întâmpla acest lucru cu dotări învechite.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al consiliului județean, explică că 
având în vedere că 80% din cifra de afaceri este partea comenzilor consiliului județean, 
obiectivul principal este obținerea de randamente în rezolvarea problemelor și de a asigura 
traficul coerent și civilizat al cetățenilor județului Vaslui. Practic nu poate fi vorba de  o 
marjă de profit foarte ridicată atât timp cât nu se poate investi pentru scăderea cheltuielilor. 
Pe de altă parte, ținând cont de ideea ajutorului de stat, scăderea cheltuielilor nu poate fi 
influențată decât o dată la 3 ani, prin mărirea de capital. Ce iese din ceilalți 20% vine să 
aducă plus valoare în capitalul societăți,i pentru a se putea dezvolta în continuare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, e de părere că  
ceea ce nu se spune, pentru că nu s–a dat ocazia membrilor consiliului de administrație să 
facă acest lucru, este că se rezolvă foarte multe probleme ale consiliului județean utilizând 
această societate. Este una dintre puținele societăți rezultate din procesul de privatizare din 
țară, care au rezistat și au rămas cu capitalul integral de stat, cu capitalul consiliului 
județean. Capitalul public. Speră ca să evolueze în bine pe mai departe, pentru că dă o mână 
de ajutor consistent și unor  unități administrativ-teritoriale și utilizează un sistem de prețuri 
destul de modest. Pentru că interesul tuturor este să fie în slujba unităților administrativ-
teritoriale și nu de a fi centrați pe obținerea celui mai înalt profit. De aceea se fac toate 
aceste lucruri care sunt deja cunoscute, motiv pentru care face apel la înțelegerea 
consilierilor județeni în adoptarea acestor hotărâri.  

 Domnul Mitică Afteni declară că observă că la indicatorul ″flux numerar″, în anul 
2019 a fost programat 280 mii lei, s-a realizat 100 mii lei și grad de realizare 100%. În anul  
2020, au fost programați 280 mii lei, s-a realizat 91,2 mii lei și  grad de realizare 100%. Anul 
trecut, 280  cu realizat 1 și gradul de realizare tot 100%. Întreabă: ″E un leu acolo?″  

Domnul Aurel Anton explică că, Consiliul de administrație a avut de îndeplinit 10 
indicatori. Sunt indicatori financiari, indicatori non-financiari și  indicatori de guvernanță 
corporativă. Indicatorii financiari au 20 de puncte dintr-un total de 100 de puncte. Indicatorii 
non-financiari alți 20, iar indicatorii de guvernanță corporativă 60 de puncte. Indicatorul ″flux 
de numerar″, care înseamnă creanțe restante, toți acești indicatori au fost preluați din HG 
722/2016 și au fost accept foarte mult. Însă la aceste creanțe, ulterior, s-a mai venit cu 
creanțe restante. În acest caz, indicatorul de punctaj este 1. La costurile salariale, chiar dacă 
au crescut veniturile încasate, acestea au rămas aceleași. Însă, procentual s-au redus. 
Subliniază că ″1″ este punctaj.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, amintește că a 
adresat tuturor rugămintea, încă de la începutul acestei dezbateri, să urmărească cu atenție 
actele normative, să înțeleagă despre ce este vorba. Dacă o societate, la momentul T0, de 
acum, are din o sută cheltuieli 20%  cheltuieli salariale și în următorul an, societatea face 
120, dar la cheltuieli rămân tot acei 20 n-ar vrea să spună că a crescut eficiența și că de fapt 
s-au redus cheltuielile salariale. Că normal ar fi fost ca într-o creștere să crească și acel 20 în 
raport cu 120, 130,  cât s-a realizat la venituri. Sunt mecanisme deja știute. Se încearcă să se 
găsească tot felul de lucruri prin care să se arate că de fapt Societatea ″ Lucrări Drumuri și 
Poduri″ S.A are probleme. Apreciază că nu are, dacă se dezvoltă și este gestionată bine.  

Întreabă dacă mai sunt intervenții. 



               Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 23 voturi “pentru” și 8 voturi 
“împotrivă” (Afteni Mitică, Ardeleanu Mihai,  Crețescu Valentin, Filip Liviu, Rotariu Bogdan, 
Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe, Teslariu Iuliana). 
      Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea reînnoirii 
mandatelor unor membri în Consiliul de administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și 
Poduri” S.A. Vaslui. 

*    
*    * 

Domnul Dumitru Buzatu 
IX. Proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a unui membru 

în Consiliul de Administraţie al Societăţii ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, pentru 
mandatul 2022-2026 a fost retras de pe ordinea de zi. 

 
*    

*    * 
Domnul consilier județean Căciulă Mădălin-Claudiu părăsește videoconferința. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 30. 

*    
*    * 

X. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705", și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Întreabă dacă sunt intervenții. 

               Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
      Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod 
pe DJ 245E, km. 2+705". 

*    
*    * 

Domnul consilier județean Căciulă Mădălin-Claudiu  revine în videoconferință. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: limită 
județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui", 
și dă cuvântul următorilor consilieri: 



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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Întreabă dacă sunt intervenții. 

               Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
      Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
"Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: limită județul Bacău (Stejaru) – 
Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui". 

*    
*    * 

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

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Întreabă dacă sunt intervenții. 

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

*    
*    * 

Domnul consilier județean Zară Costel  părăsește videoconferința. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 30. 

*    
*    * 

XIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 



obiectivului de investiții “Reautorizare – Reparație capitală și extindere la corp 
administrativ”, 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.  
Întreabă dacă sunt intervenții. 
Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu propune ca, pe viitor, la acest proiect, măcar în 

paranteză să apară: ″cu referire la CAMS Băcești″. Recunoaște că atunci când a intrat pe site 
și a citit ordinea de zi, s-a gândit că acest proiect se referă la corpul administrativ al 
Consiliului Județean Vaslui. Abia după ce a citit câteva pagini s-a lămurit despre ce este 
vorba. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al consiliului județean, spune: ″Tocmai 
am tăiat, acum doi ani, din acel titlul. Acum ar trebui să adoptăm ce am tăiat data trecută″. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
mai sunt intervenții. 
               Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
      Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
“Reautorizare – Reparație capitală și extindere la corp administrativ”. 

*    
*    * 

Domnul vicepreședinte al consiliului județean Dan-Mihai Marian  părăsește 
videoconferința. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 29. 
*    

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest 
de executat, ai obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a 
sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, 
Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui", și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Întreabă dacă sunt intervenții. 

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



      Cu unanimitate de voturi (29 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, ai 
obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de 
canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și 
orașul Negrești, județul Vaslui". 

* 
*    * 

Domnul vicepreședinte al consiliului județean Dan-Mihai Marian și domnul 
consilier județean Zară Costel revin în videoconferință. 

Domnul consilier județean Căciulă Mădălin-Claudiu  părăsește videoconferința. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 30. 

* 
*    * 

XV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare 
pentru obiectivul de investiții “Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de 
completare a măsurilor de securitate la incendiu în corpul C al Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui”, și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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.  
Întreabă dacă sunt intervenții. Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe 

Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează că azi, practic, consilierii județeni 

consfințesc trecerea de la ceea ce a binevoit să ofere societatea SPRICOM SRL și s-a tradus 
prin HCJ nr.29/2021. În ceea ce oferă societatea ING-PROVAS SRL a reținut, din referatul de 
aprobare al domnului președinte, că primul proiectant nu s-ar fi încadrat în termenul de 
obținere a avizelor necesare pentru un corp de la  spital. Întreabă cât a costat consiliul 
județean relația cu această societate, la care se renunță.  

Domnul Emilian Agafiței, director al Direcției Dezvoltare și Coperare din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean, la invitația domnului președinte de a lua 
cuvântul, răspunde: ″Zero lei!″    

Informează că nu s-a plătit niciun ban proiectantului căruia  i-a fost reziliat 
contractul, din cauză că a trecut aproape un an de zile și nu a reușit să obțină niciun aviz. 
Totodată, proiectantul în cauză a primit și certificat constatator în urma căruia nu mai poate 
participa la licitații timp de trei ani.    

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, spune că-i pare 
rău că s-au întâmplat astfel de lucruri, dar nu pot fi plătite decât livrabilele care pot fi 
utilizate în continuare. Dacă nu e predat livrabilul, consiliul județean nu poate plăti. Dă 
cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 

Domnul Mitică Afteni dorește să afle, de la doamna manager general al Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, despre rezultatele intermediare ale evaluării ce a avut loc la 
finalul lunii trecute. Înțelege că certificatul va fi obținut ulterior.   

Doamna Ana-Smaranda Rinder, manager general al Spitalului Județean de Urgență 
Vaslui, informează că săptămâna trecută a avut loc vizita de evaluare din ciclul II de 
acreditare a Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Vizita a durat 5 zile. Comisia a fost 
formată din șase evaluatori independenți, trași la sorți de către Autoritatea Națională de 



Management al Calității în Sănătate și a fost alcătuită din 2 medici, 2 asistenți medicali și 2 
evaluatori de specialitate economiști. Au fost evaluate toate activitățile desfășurate în cadrul 
spitalului, de la infrastructură până la activitatea medicală, administrativă, resurse umane, 
achiziții, Securitate și Sănătate în muncă, PSI, toate activitățile care vor fi procedurate și 
care pot fi observate direct în cadrul spitalului.  

Evaluarea a avut loc în condiții foarte bune, nu au fost incidente critice care să 
ducă la întreruperea vizitei acreditare,  iar impresia generală pe care unitatea spitalicească a 
lăsat-o evaluatorului, crede că este una foarte bună. Rezultate concrete vor fi cunoscute 
săptămâna viitoare, când va fi elaborat graficul raportului de audit care a avut loc, grafic 
care va fi comunicat și la care pot fi făcute observații sau  contestații. După transmiterea 
eventualelor observații și  contestații la A.N.M.C.S., acestea vor fi analizate de către o altă 
comisie, după care, într-o perioadă relativ scurtă, va fi emis certificatul de acreditare. Au 
fost și neconformități cu privire la infrastructură. Infrastructura este cuprinsă într-un plan de 
investiții ulterior, pe care încearcă să-l remedieze până la ciclul 3 de acreditare. Au fost 
neconformități legate și de procedurile medicale, ce pot fi modificate în timp util, prin 
refacerea unor analize și monitorizări.  

Impresia generală a fost una deosebită. Evaluatorii se așteptau să găsească în 
locația de la Vaslui, așa cum au auzit ei din anumite surse, o situație  nu tocmai bună, pentru 
că, nu întotdeauna imaginea promovată a județului Vaslui este cea mai potrivită. În schimb, 
au rămas impresionați de spitalul nostru, afirmând că este unul dintre cele mai curate spitale 
pe care le-au vizitat. În cea mai mare parte, acest lucru a fost posibil datorită Consiliului 
Județean Vaslui și al consilierilor județeni, spitalul fiind unul dintre cele mai dotate spitale 
pe care le-au vizitat ei și, în unele cazuri, chiar mai dotat decât sunt unele dintre spitalele 
din București. E de părere că Spitalul Județean de Urgență va primi certificatul de acreditare.   

Spre deosebire de ciclul I de acreditare, în care accentul a fost pus mai mult pe 
observarea directă, prin vizite pe teren, acest ciclu de acreditarea a fost analitic. S-a mers 
până la analiza modului de implementare a procedurilor, măsuri pentru diminuarea riscurilor 
cu privire la siguranța pacientului.   

Domnul Mitică Afteni adresează felicitări doamnei Ana-Smaranda Rinder pentru 
realizări.       

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, apreciază că 
toată lumea e convinsă de faptul că la spital se înregistrează un progres evident, dar în 
același timp mai sunt de făcut încă multe lucruri. Acum se extinde Unitatea de Primiri 
Urgențe. Consiliul județean se află pe lista PNDL cu finanțarea secțiilor infecțioase și 
psihiatrie la spitalul 2, cum mai este cunoscut.  

 Este un progres remarcabil în ceea ce privește prestarea serviciilor, calitatea 
profesioniștilor, aparatura medicală  ș.a.m.d. Disponibilitate din partea consiliului județean 
este și speră să mai fie și resurse financiare necesare finalizării acestor obiective.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
mai dorește cineva să intervină. 
               Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
      Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții 
“Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de completare a măsurilor de securitate 
la incendiu în corpul C al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”. 

* 
*    * 

 Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Braniște Sorin. 
Domnul consilier județean Căciulă Mădălin-Claudiu  părăsește videoconferința. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 29. 

*    
*    * 

XVI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului 



Județean Vaslui nr.49/2022 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea 
nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local 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; 

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.  
Întreabă dacă sunt intervenții.  
Dă cuvântul domnului vicepreședinte al consiliului județean, Trifan Ciprian-Ionuț. 
Domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, dă 

citire următorului amendament la proiectul de hotărâre: 
      ”Ulterior elaborării și publicării proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei 

Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.49/2022 privind aprobarea Programului judeţean 
pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 
2022, s-a constatat existența unei erori materiale în conținutul proiectului de hotărâre și a 
referatului de aprobare, în sensul că la Art. I din proiectul de hotărâre, la litera e) domeniul 
activității de tineret, s-a trecut greșit suma de 19.119,14 lei, corect fiind 19.366,93 lei. De 
asemenea, la suma totală alocată pentru Program în anul 2022, s-a trecut greșit valoarea de 
563.767,47 lei, corect fiind 564.014,96 lei. 

       Având în vedere cele de mai sus, propun următorul amendament prin care 
articolul I din proiectul de hotărâre se modifică și va avea următorul conținut: 

       ”Art.I.- Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.49 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a 
activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2022, în sensul modificării punctului 
1 al Capitolului VII. Bugetul și durata Programului, care va avea următorul cuprins: 

        ”1) Suma totală alocată pentru Program în anul 2022 este de 564.014,96 lei, 
defalcată astfel: 

         a) domeniul cultură- 210.345,62 lei; 
         b) domeniul culte- 47.749,96 lei; 
         c) domeniul social- 47.209,09 lei; 
         d) domeniul activității de tineret- 19.366,93 lei.” 
     Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 

plenului consiliului județean amendamentul propus de domnul vicepreședinte al consiliului 
județean Trifan Ciprian-Ionuț, precizând că s-au înregistrat: 29 voturi “pentru”. 

Întreabă dacă mai sunt intervenții. 
               Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, cu amendament. 
      Cu unanimitate de voturi (29 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.49/2022 privind 
aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor 
nonprofit de interes local pentru anul 2022. 
                                                                 *    
                                                              *    * 

XVII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Vaslui nr.50/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare și 
selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru 
finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2022, 
precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și 
activități de tineret, 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.  
Întreabă dacă sunt intervenții. 

               Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
      Cu unanimitate de voturi (29 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea anexelor nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui 
nr.50/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de 
proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a 
activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2022, precum și a Ghidurilor 
Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și activități de tineret. 

*    
*    * 

 Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Crețescu Valentin. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 28. 

*    
*    * 

XVIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire 
a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a 
documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2032, în 
Județul 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.  
Întreabă dacă sunt intervenții.  
Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu amintește că asupra acestei chestiuni consiliul județean 

s-a pronunțat în luna decembrie 2021, atunci când s-a adoptat Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 210/2021. La vremea respectivă, argumentele aduse de inițiatorul proiectului de 
hotărâre erau corecte și s-a votat pentru adoptarea acelei hotărâri. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu susține că votul dumnealui este împotriva 
acestui proiect de hotărâre, întrucât în luna decembrie a fost un proiect de hotărâre, iar 
acum acesta se modifică, ceea ce nu este în regulă. Dacă acest proiect de hotărâre va trece, 
speră să nu existe operatori care să vină și să ceară compensare de la consiliul județean. 

Totodată, așteaptă explicații de la compartimentul de specialitate: ce s-a 
întâmplat din decembrie până în prezent. Înțelegând că au fost solicitanți care și-au 
exprimat punctele de vedere, solicită informații de la compartimentul de specialitate, iar 
operatorii de transport prezenți în sala de ședință să-și exprime punctul de vedere. 



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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  susține 
că acest proiect de hotărâre a ajuns pe masa consilierilor județeni cu dezbatere publică. În 
ceea ce privește compensațiile, acestea se vor da oricum, dacă timp de o lună nu va 
funcționa și nu se va ajunge la ceea ce s-a scos la licitație. 

Faptul că există o cursă pe un traseu cu grupele de trasee nu impietează ideea de 
compensație, adică dacă s-au făcut grupe de trasee, de mâine nu mai este compensație. 
Afirmă că ideea este falsă. Există Ordinul A.N.R.S.C. care spune cum trebuie făcute calculele, 
creșterile anuale etc.  

Speră ca în urma acestei ședințe să existe un proiect de hotărâre care să poată fi 
scos la licitație, pentru a putea merge mai departe cu traseele și cu prestatorii, astfel încât 
aceștia să facă o prestație civilizată pentru cetățenii județului Vaslui. 

Domnul Dumitru Buzatu,  președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
proiectul de hotărâre, ca și celălalt, i-a aparținut în totalitate. În calitate de inițiator poate 
oricând să se răzgândească, acesta fiind un drept legal. A analizat această chestiune și a 
ajuns la concluzia care poate fi studiată în cadrul acestui proiect de hotărâre.  

Declară:“Îi pot invita pe domnii de la compartimentul de specialitate să spună 
ceva, dar mai mult de atât nu pot să spună, pentru că nu poate compartimentul să îmi 
dicteze mie vreo inițiativă. Poate să îmi atragă atenția, dacă nu respect anumite reguli 
procedurale, dacă nu respect dispoziții legale, dar să îmi spună ce să scriu în hotărâre, nu 
pot, cât sunt eu, cel puțin!” 

Totodată, susține că oricare dintre consilierii județeni este responsabil de felul în 
care arată proiectele de hotărâre inițiate, menționând:“Am făcut o precizare succintă, fiind 
vorba de o analiză pe care am făcut-o pas cu pas și, deși la început am crezut că este mai 
bine așa, din analiză a rezultat că nici nu este un motiv atât de mare de nemulțumire, 
pentru că noi am fost mulțumiți de activitatea prestatorilor care prestează în această 
formulă în momentul acesta, cu mici excepții, care nu s-au datorat unei prestații greșite din 
partea lor. Lucrurile au mers bine. Nu favorizăm pe nimeni, dimpotrivă, eu cred că trebuie 
apreciați de felul în care s-a desfășurat această activitate! 

În ceea ce privește cealaltă activitate a mea, v-aș ruga să mă tratați cu aceea 
interferență și să apreciați că, dacă fac ceea ce îmi este permis, este un lucru bun, chiar 
dacă uneori, poate într-un anumit fel, nu ne place sau nu vrem să acceptăm o inițiativă așa 
cum a fost ea inițiată. Aceasta este situația de fapt și pot invita pe domnul Nistor Rică sau 
pe oricine altcineva să vă spună orice, dar să nu facă referire la dreptul meu de inițiativă.” 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu  speră ca ″răzgândirile domnului președinte să 
nu fie atât de dese în următoarea perioadă″, întrucât se pot întâmpla lucruri care îi pot 
afecta și pe ceilalți. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
are obiceiul să se răzgândească des, dar când o face dă întotdeauna o notă pozitivă: să fie 
mai bine, nu mai rău. Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu  declară că nu-și propune să protesteze dreptul 
domnului președinte de a iniția, cum nu pot contesta nici dreptul fiecăruia sau a celor 
prevăzuți de lege de a iniția un proiect de hotărâre și trecerea lui conform procedurii prin 
consiliul județean.  

Consilierii județeni, inclusiv consilierii județeni ai Partidului Național Liberal, au 
studiat materialul, au văzut și varianta din decembrie, și este dreptul acestora să aibă o 
concluzie, să tragă învățăminte și să rezulte din activitatea lor un punct de vedere pe care să-
l exprime liber în consiliul județean. Susține că este de datoria acestora de a se apăra corect 
și cinstit, de a se exprima așa cum le dictează conștiința. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu a prejudiciat cu nimic capacitatea vreunui consilier județean de a avea inițiative, de a și 
le expune și de a le susține. A făcut referire doar la inițiativa acestuia și la modificarea 
punctului de vedere. Îi felicită și îi îndeamnă pe toți să transpună în hotărâri aceste inițiative, 
urmând a se vedea prin vot dacă vor fi sau nu  adoptate. 



Domnul Marius-Marian Arcăleanu  solicită lămuriri din partea reprezentanților 
compartimentului de specialitate, precum și intervenția operatorilor de transport prezenți 
în sala de ședință. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
procedura este simplă: reprezentanții compartimentului de specialitate pot interveni la 
oricare solicitare, întrucât cunosc foarte multe detalii ale activității respective.  

În ceea ce privește participarea la ședință, aceasta este o ședință publică și poate 
participa oricine. Regula este ca atunci când un invitat dorește să ia cuvântul, să fie supus 
aprobării dumneavoastră, domnia sa fiind de acord cu orice luare de cuvânt, cu mențiunea ca 
aceasta să fie realizată într-un cadru civilizat. 

Supune votului plenului consiliului județean aprobarea luării de cuvânt din partea 
invitaților. 

Cu majoritate de voturi a fost aprobată luarea de cuvânt a invitaților, 
reprezentanți din partea societăților de transport. 
   Dă cuvântul domnului Moraru Ioan, reprezentant al S.C. Morandi Logistic S.R.L. 

Domnul Ioan Moraru  informează că a făcut multe adrese, atrăgând atenția cu 
explicații referitoare la ceea ce se poate greși prin această inițiativă. Una din cele mai 
importante o reprezintă oportunitatea pe grupe sau pe trasee, considerând că o să întoarcă 
A.N.A.P. 

A doua problemă din punctul său de vedere o reprezintă schimbarea criteriilor de 
calificare, declarând:  

“Noi am avut niște criterii de calificare în decembrie care spuneau că anul 2022 
este egal cu anul 2021, egal cu anul 2020. Astăzi îmi spune că anul 2022 este egal cu anul 
2019. Problema este că anul 2013 prinde puncte, adică prinde punctaj, fiind la 6 puncte față 
de anul 2022, șase puncte din 21 de puncte se ard din preț. Cum ați spus și dumneavoastră, 
niște <ciurucuri de mașini> încă 10 ani de zile trebuie să ne pericliteze  siguranța circulației. 
Sincer, nu o să fac parte din filmul acesta, dar cu siguranță că și aceste lucruri vor reveni 
înapoi către consiliul județean. Aș dori, totuși, să nu facem o greșeală! Atât am putut să fac 
ca să fiu înțeles!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Adrian Dominte, reprezentantul firmei de transport S.C. Anta 95 S.R.L. 

Domnul Adrian Dominte  susține că atribuirea pe trasee este mult mai bună pentru 
majoritatea operatorilor de transport, pentru că au șansa de a participa la această atribuire, 
indiferent câte investiții au făcut. 

Declară:„Chiar dumneavoastră, domnule președinte, ați spus că toate societățile 
din România sunt perturbate din cauza crizei, războiului sau din cauza situației actuale. Cred 
că atribuirea pe trasee este mai bună.  

Referitor la anul de fabricație 2013, eu cred că este bine să fie punctat, deoarece 
nu are minus 6 puncte, are minus 9 puncte, pentru că este și Euro 5 care e depunctat cu 3 
puncte. O mașină de 8 ani și o zi nu are voie să participe. Este normal să fie punctată, pentru 
că au fost și 2 ani de pandemie, atunci nu au fost mașinile folosite absolut deloc, este 
normal să avem acest drept. Mașinile sunt foarte bune; dacă nu corespund R.A.R. sau 
I.S.C.T.R., ne penalizează. Și atunci, cred că avem dreptul să avem punctajul pe care l-a dat 
consiliul județean.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Gicu Huțanu, reprezentantul firmei de transport S.C. Elbrus S.R.L. 

Domnul   Gicu Huțanu   adresează mulțumiri pentru șansa oferită transportatorilor 
de a participa și de a avea un cuvânt de spus la ceea ce speră să se voteze în cadrul ședinței 
consiliului județean. 

Declară: “Vreau să accentuez ceea ce a spus colegul meu de la S.C. Anta 95 S.R.L.: 
dumnealui vrea să scoată în evidență faptul că actualmente nu este oportună această 
licitație. Eu vreau  să vă spun că totul este foarte scump, aveți mașini și dumneavoastră, 
știți ce înseamnă să întrețineți o mașină, dar noi avem o responsabilitate și mai mare. În 
primul rând, siguranța călătorului: să avem grijă să ne îngrijim de absolut toate. 
Actualmente, totul este foarte scump, începând de la carburant etc . Noi suntem o firmă 



foarte mică, avem 5 mașini și 5 angajați. Atât cât putem, atât facem! Nu am putut să ne 
desfășurăm, concurența fiind mare. Suntem 3 firme concurente pe traseu, mă bucur că 
stimulați concurența!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Daniel Amariei, reprezentantul firmei de transport S.C. MIXCOD-TUR S.R.L. 

Domnul Daniel Amariei declară că se află în fața unui fapt împlinit. Precizează că 
domnul de la Bârlad are o firmă mică, așa a putut să se dezvolte, având un traseu de la 
Bârlad la Zorleni, fiind unul dintre cele mai bune trasee din județul Vaslui, menționând: 
“Societatea dumnealui este pe minus, rețineți acest aspect! Are un număr de 5 angajați, 5 
mașini; deci contribuția la bugetul de stat este minus și gândiți-vă acum de unde vin banii 
dumneavoastră!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  precizează că 
bugetul de stat nu este numai impozitul pe profit, ci și nenumărate contribuții pe care orice 
întreprinzător le plătește, pentru că altfel ar fi falimentat. Din acest punct de vedere îi 
consideră pe toți egali, nedorind să prejudicieze pe nimeni. Nu este nimic greșit, chiar dacă 
cineva a spus că a ales bine; aici este vorba de o oportunitate, pentru că legal este în ambele 
feluri. A ales această oportunitate pentru că, potrivit analizei pe care a făcut-o mai în 
profunzime, consideră că pentru acest moment este bine să o mențină fără ca legea să fie 
încălcată și să adopte acest punct de vedere în cadrul hotărârii. 

Dă cuvântul domnului Moraru Ioan, reprezentant al S.C. Morandi Logistic S.R.L. 
Domnul Ioan Moraru  precizează că nu a înțeles intenția domnului președinte, dar 

tot acolo se va ajunge.  
Totodată, susține că domnul Huțanu nu se va încadra în valoarea contractuală, din 

cauza Legii nr. 99, nu din cauza consiliului județean, declarând: “Încercăm să-i ajutăm pe cei 
mici, eu nu spun nu, dar îi ajutam mai mult dacă îi luam în asociere. Spre exemplu, dacă s-ar 
fi ținut ca pe Hotărârea nr.210, oricum se va ține așa, eu eram asociat cu un operator micuț 
de pe Zăpodeni. Și-a luat mașină nouă, dar nu va putea participa la atribuire, din cauza 
acelui nivel financiar pe care nu-l îndeplinește pe valoarea contractuală. Deci, tot nu-i 
ajutăm pe cei mici!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
are  disponibilitatea să asculte toate punctele de vedere și, în final, se va hotărî prin vot, 
declarând:”Să încercăm, totuși, să considerăm că e o situație legală care urmează să 
tranșeze o problemă a noastră. Nu cred, sunt convins că vă veți comporta într-o manieră 
normală și o să fiți prestatorii corecți care ați fost întotdeauna!” 

Dă cuvântul domnului Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean 
Vaslui. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
reamintește de comasarea ultimilor trei ani privind înmatricularea autovehiculelor, care s-a 
făcut la cererea transportatorilor, în dezbatere publică, pentru că dumnealor au considerat 
că sunt mașini care nu au fost livrate la momentul X. 

Declară: ″În ceea ce privește că cineva are probleme cu plățile la bugetul de stat, 
înseamnă că el nu se va putea prezenta la licitație, deci nu este apanajul nostru datoriile 
antreprenorului ca să vină la licitație, cum nu este apanajul nostru asocierea dintre 
dumneavoastră pentru a participa la o licitație pe care o scoate autorizația contractantă. 
Acest lucru vi l-am spus în nenumărate întâlniri. Această chestiune este apanajul asociației 
dumneavoastră, noi neavând un parteneriat public privat între noi ca să discutăm mai 
departe aceste lucruri, deci  se votează o oportunitate, se scoate la licitație un caiet de 
sarcini care poate să meargă la ANAP,  care poate fi contestată de CNSC etc.″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Moraru Ioan, reprezentant al S.C. Morandi Logistic S.R.L. 

Domnul Ioan Moraru  susține că problema nu este la anul 2019, ci la anul 2013. 
Declară:  „În ceea ce privește anul 2013, avem o ordonanță, Direcția Tehnică o știe și nu știu 
cum de a ignorat-o. A fost dată anul trecut și spune că, în cazul achizițiilor publice, ca să 
putem participa, trebuie să avem peste 80% Euro 6 la mijloacele de transport. 



Asta nu respectăm, dacă noi mutăm anul 2013 la șase puncte de anul 2022. Bine, 
cu Euro 5 ajunge la 9 puncte, dar având în vedere că procentajul maxim pentru mijlocul de 
transport este 21, iar tariful 40%, e clar că se arde din tarif, dar să nu ne mințim că vom 
avea tariful cel mai mic. Ulterior vor interveni costuri mai mari, pentru că în anul 2013 este 
un consumator mult mai mare decât în anul 2022. Colegii îmi indică să mai spunem și faptul 
că din 22 de județe în care s-a ținut atribuirea, în primul județ în care s-a inițiat, adică în 
Alba, nici după doi ani de zile nu au fost atribuite contractele. Nu vom ajunge la același 
blocaj, pentru că ANAP s-a prins de treabă, iar  în celelalte județe atribuirea a fost pe 
grupe.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
pot fi și 2000, domnia sa făcând precizări încă de la început, să fie totul legal. Poate, 
câteodată, o mie de oameni care au aceeași părere nu au dreptate, se întâmplă și cazuri din 
acestea, dar au fost fenomene sociale. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
Domnul Marius-Marian Arcăleanu  e de părere că nu ar trebui uitat scopul acestei 

activități pe care o fac operatorii de transport, și anume acela de a oferi cadru legal prin 
care ei să ofere un transport de calitate celor care folosesc acest serviciu.  
   Consideră că este o dispută între transportatorii mari și între cei mai mici, 
declarând: “Vreau să mă adresez celor doi colegi care au avut intervenții, cei care sunt mai 
micuți, că nu am nimic cu activitatea dumnealor, ba din contră. În ceea ce am făcut până 
acum sunt un mare susținător a celor care au o mică afacere în toate domeniile. Subliniez 
acest lucru, că nu trebuie să ne îndepărtăm aici de la ceea ce trebuie să facem din acest 
proiect de hotărâre și anume să oferim un transport de calitate, cu mașini moderne dotate 
cu aer condiționat și la un preț normal. Totodată, subliniez ca cei de la compartimentul de 
specialitate să ne spună care au fost motivele care din decembrie și până acum l-au făcut pe 
domnul președinte să se răzgândească sau poate nu au prezentat dumnealor motivele clare, 
cei care au venit la dezbaterile publice nu au fost destui de clari. Mi se pare că ce au spus 
domnii legat de județele în care se atribuie acest serviciu pe grupe de transport merg bine în 
continuare și că este un singur județ în momentul de față, Alba, care este într-un blocaj. Mi 
se pare, totuși,  că ar trebui să ne gândim mult mai bine înainte de a dezbate, vota sau nu 
acest proiect de hotărâre. 

Închei prin a solicita cu subiect și predicat ca cineva de la compartimentul de 
specialitate să ne spună ce s-a întâmplat din decembrie și până acum de trebuie să 
modificăm modalitatea de atribuire.” 

Domnul Dumitru Buzatu,  președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, 
încercând să fie foarte conciliant, poate nu s-a exprimat destul de concis. Declară: “Ce să vă 
spună domnul Nistor de la compartimentul de specialitate? De ce m-am răzgândit eu?! De ce 
nu mă întrebați pe mine? Ar fi absurd să mă întrebați pe mine din moment ce v-am spus de la 
început că m-am răzgândit și nu sunt obligat să dau cuiva vreo explicație! Atâta sunt obligat: 
să urmez prescripțiile legale, adică să respect legea. Ar fi chiar culmea ca eu să fac apel la 
domnul Arcăleanu în ceea ce privește conduita mea atunci când inițiez <nu pot să fac 
propunerea aceasta, că nu-i convine domnului Arcăleanu și e nenorocire mare în 
dezbatere>.” 
Dă cuvântul domnului Nistor Rică, consilier în cadrul Direcției Tehnice - Compartimentul 
Transport Public Județean – Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Rică Nistor declară: “V-a spus domnul președinte ce era de spus, eu vin cu 
o completare simplă. Ambele hotărâri, și cea din decembrie, și aceasta, sunt valabile. 
Domnul președinte a optat pentru varianta a doua, m-a chemat, m-a întrebat dacă e valabilă 
și am pus în ordine ce mi-a cerut.” 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu  solicită mai multe detalii cu privire la cele 
două hotărâri. 

Domnul Rică Nistor  declară că  varianta de acum este pe trasee, iar varianta din 
Hotărârea nr.210 este pe grupe de trasee, pe secțiuni, care limitează participarea unor 
operatori la licitație. 



Fiind mai mulți concurenți, sunt mai multe oferte financiare. Calitatea serviciului 
este dictată de factori de departajare, cine vine cu cea mai performantă mașină obține 
punctaj maxim. Cine vine cu o mașină la mâna a doua obține un punctaj mai mic. Traseele 
slabe, care nu vor fi luate, vor fi reanalizate și se vor găsi soluții. Criteriile sunt 6: nivelul 
tarifului, vechimea pe transport, normele de poluare, capacitatea, clasificarea și 
combustibilul alternativ, dacă este cazul - energie electrică, etc. 

Domnul Daniel Amariei   precizează că siguranța transportului se reflectă în 
mijlocul de transport, declarând: “Din anul 2016-2017 avem Euro 6, acolo trebuie să ne 
aflăm, nu în anul 2013 unde se cere astăzi.” 

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului județean Vaslui, declară: 
“Aici discutăm de oportunitate, nu de politica lui Adam Smith. Nu vorbim de marje de 
profit, ș.a.m.d. Discutăm de oportunitate, dacă facem pe trasee și creăm concurență pe 
fiecare traseu în parte sau facem un buchet de trasee și facem concurență pe un buchet de 
trasee. Inițiatorul v-a pus la dispoziție un proiect de hotărâre care are concurența cea mai 
mare în piață. Despre asta vorbim, nu despre Euro 6, despre Euro 12, despre Euro 15 … 
Aceste lucruri fac parte din caietul de sarcini, noi discutăm despre oportunitatea unui caiet 
de sarcini pe care îl punem, ca autoritate contractantă, la dispoziția prestatorilor să vină să 
liciteze și să-și câștige traseele pe următorii 10 ani”. 

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

Domnul Gheorghe Veziteu  susține că este o temă deosebit de complexă. A citit,    
s-a documentat și s-a informat la specialiști, la practicieni și tot nu a fost așa de lămurit, dar 
având în vedere voința factorului politic care a spus negru pe alb că așa dorește să facă acest 
proiect de hotărâre, trebuie să țină cont de acest lucru. Consilierii județeni ai Partidului 
Național Liberal îl vor lăsa pe domnul președinte împreună cu echipa sa, care mai mult ca 
sigur i se va alătura, să decidă soarta acestui proiect de hotărâre care este astăzi în discuție. 
Ca urmare, se vor abține de la acest vot, lăsând la latitudinea acestora să precizeze care este 
drumul de urmat de acum înainte și pentru câtă vreme.  

 Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 17 voturi “pentru” , 1 vot 
“împotrivă”( Arcăleanu Marius-Marian) și  10 “abțineri“(Afteni Mitică, Ardeleanu Mihai, 
Bularda Carmen, Cain Dan-Liviu, Chirica Lucian-Corneliu,  Filip Liviu, Rotariu Bogdan, Ștefan 
Gheorghe, Veziteu Gheorghe, Teslariu Iuliana); 
      Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea 
Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport 
judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului 
de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 
regulate pentru perioada 2022-2032, în Județul Vaslui. 

*    
*    * 

XIX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase 
din vegetaţia dinafara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor 
judeţene  și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a 
Judeţului 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.  

Întreabă dacă sunt intervenții.  
Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

               Domnul Gheorghe Veziteu observă că în textul regulamentului propus nu se 
regăsesc și propunerile făcute în precedentele discuții referitoare la amplitudinea de masă 
lemnoasă și către unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora se fac exploatări 
forestiere. 
               Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
domnului consilier județean rugămintea de a detalia observația făcută. 
               Domnul Gheorghe Veziteu  susține că nu este un reproș, doar a sesizat că la 
capitolul II art.4, în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. 46/2008 privind Codul 
silvic, consiliul județean decide în baza prezentului Regulament, ca masa lemnoasă să fie 
distribuită, în următoarea ordine de prioritate: pentru consumul propriu al instituțiilor 
publice subordonate Consiliului Județean Vaslui, respectiv pentru consumul propriu al 
proprietarului. 

După cum se știe, a făcut în mai multe rânduri demersuri ca masa lemnoasă să 
ajungă și la cei de pe raza cărora se exploatează acele mase lemnoase. A sugerat la vremea 
respectivă că poate să ajungă la școli, grădinițe, la alte instituții subordonate unității 
administrativ-teritoriale respective, inclusiv pentru cazuri sociale. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că sunt 
obligați să valorifice această masă lemnoasă sau să o utilizeze pentru consumul propriu și al 
instituțiilor subordonate. Nu există altă posibilitate legală de a rezolva problema. În condițiile 
în care nu există o altă posibilitate, ar putea adopta o soluție, în sensul că taie copacii care 
pun în pericol circulația drumurilor publice și îi lăsă acolo, să putrezească, să fie furați de 
către concetățenii lor. De altfel, masa lemnoasă respectivă trebuie să o scoată la licitație și 
nimeni nu a fost de acord, niciodată, să valorifice această masă. 

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

Domnul Liviu Filip precizează că discuția era doar la punctele de la art.4: la lit. a) 
și b), să se adauge lit. c) – masă lemnoasă conform regulamentului: vânzarea și cumpărarea 
masei lemnoase este posibilă prin donații și sponsorizări către alte entități, inclusiv către 
unități administrativ-teritoriale. 

  Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  susține că 
donații nu se pot face, doar un transfer, fiind în proprietatea județului. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,   
declară se poate scrie  în situații de urgență, în limita a 10 mc. Se poate transfera 
proprietatea acelui copac, să și-l taie fiecare. Este parte legală situația de urgență, să nu fie 
probleme să cadă pe o casă, mașină etc.  

Totodată, precizează că aceste discuții au mai avut loc și ar trebui să mai tăie o 
parte din cei care sunt marcați, pentru a nu pune în pericol pe nimeni. Această chestiune se 
poate scrie: în limita a 10 mc, în situații de urgență, va fi predat unității administrativ-
teritoriale de pe aria care face parte.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
doamnei consilier județean Iuliana Teslariu. 

Doamna Iuliana Teslariu  propune ca introducerea punctului a), tot la Cap. II 
art.4, adăugat ca primul punct, să fie distribuită în următoarea ordine de prioritate: 
”consumul propriu al UAT-ului pe raza căruia se află masa lemnoasă exploatată, cu motivația 
că primăria este cea care a protejat arborii pentru a nu fi distruși”. Declară:  „să spunem că a 
participat la îngrijirea copacilor, etc.” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  declară 
că ar putea să introducă punctul c, cu cei 10 mc în situații de urgență, să poată fi tăiați de 
unitatea administrativ-teritorială și folosit pentru  uzul propriu al acesteia. 

Domnul Gheorghe Veziteu  precizează că nu este de acord cu introducerea 
punctului c, întrucât textul dezbătut astăzi nu este suficient corectat. Părerea sa personală 



este că, în conformitate cu art.6 alin.(3) din Codul Silvic, recoltarea și valorificarea lemnului 
respectiv sunt la latitudinea proprietarilor, deci consiliul județean poate face donații, 
sponsorizări, etc. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  declară: 
„Noi suntem proprietarii acestei mase lemnoase. Este un fapt notoriu, că putem 

dispune, aparține dreptului comun, proprietarul are drept de dispoziție, el poate să îl vândă, 
să îl ardă etc.  Numai că noi, instituțiile publice, nu putem face chiar ce vrem noi, pentru că 
ar putea să apară ideea să donăm, de ce să îl donăm unei comunități, unui om mai necăjit 
sau cuiva care știe ce să facă cu el, nu mergem în direcția cealaltă. E o chestiune de 
proprietate, ar trebui să găsim modalitatea legală de transfer a acestei proprietăți. Dacă 
vrem să dăm o mașină care e proprietatea noastră, atunci trebuie să urmăm procedura legală 
de transmitere, la fel este și cu bunul acesta. 

Printre proceduri este prevăzută această chestiune care prevede situații de 
urgență. Avem și procese, persoane ale căror mașini au fost avariate, din cauza faptului că 
era destul de grea procedura aceasta de recoltare și necesita mult timp. Între timp se 
prăbușea arborele pe mașina omului. Nu am avut nicio obiecție în legătură cu aceasta chiar 
să ne oblige instanța să plătim, pentru că noi ar fi trebui să fi făcut orice, să nu ajungem în 
situația aceasta.  

Dacă agreați asemenea chestiune prin modalitățile prin care să precizăm treaba 
aceasta putem, dacă nu, vom supune la vot și vom vedea ce putem face. Îl vom lăsa acolo 
până când va veni timpul să acționeze indiferent de voința noastră, ideea e că nu e numai la 
noi, după cum știți în pădurile deținute de Romsilva este o cantitate uriașă de lemn care 
putrezește acolo, servește la reînnoirea solului, putem să facem și noi așa, deși nu e prea 
frumos. Ne ducem, le punem undeva, le tocăm etc. Găsim alte modalități de a rezolva 
problema, nu e obligatoriu să îl vindem sau să-l transferăm, dacă nu avem totul legal.” 
               Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 21 voturi “pentru” și 7 
“abțineri“(Afteni Mitică,  Chirica Lucian-Corneliu,  Filip Liviu, Rotariu Bogdan, Ștefan 
Gheorghe, Veziteu Gheorghe, Teslariu Iuliana). 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
plenul consiliului județean că proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
distribuire a masei lemnoase din vegetaţia dinafara fondului forestier naţional aflată pe 
aliniamentul drumurilor judeţene  și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea 
publică și privată a Judeţului Vaslui, nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi adoptat. 

*    
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Arcăleanu Marius-Marian. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 27. 
                                                      * 
XX. 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. 137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu 
modificările 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.  
Întreabă dacă sunt intervenții. 

               Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
      Cu unanimitate de voturi (27 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 



137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 
Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările ulterioare. 

*    
Revine în sala de ședință domnul consilier județean Arcăleanu Marius-Marian. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 28. 

*    
XXI. Proiectul de hotărâre privind actualizarea componenței Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui a fost retras de pe 
ordinea de zi. 

*    
*    * 

D I V E R S E 
*    

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
doamnei consilier județean Iuliana Teslariu. 

Doamna Iuliana Teslariu declară: „Am vrut să trec peste moment, dar până la 
urmă nu am să trec peste moment, pentru că avem aici, în colț, niște invitați și eu am zis că 
sunt niște invitați care au venit să răspundă la orice întrebare, oricât de incomodă ar fi, cu 
bunăvoință, așa cum dumneavoastră reușiți să răspundeți la toate întrebările incomode care 
vi s-au adresat (….) dar am auzit o înjurătură de data aceasta, în momentul în care întrebam 
câte ceva și nu mi se pare corect să trec peste acest moment.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă : „De la 
mine ?” 

Doamna Iuliana Teslariu răspunde: ”Nu de la dumneavoastră, am spus de la un 
invitat”. 

Domnul Marin Nistor, membru al Consiliului de Administrație al Societății "Lucrări 
Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui, intervine declarând : "Eu am mai vorbit! Nu a fost nicio 
înjurătură la adresa nimănui. Noi comentam și ne consultam în legătură cu ce ar fi trebuit să 
răspundem la unele întrebări, când era vorba de consiliul de administrație." 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, spune:  "Ne 
cerem scuze doamnei Teslariu. " 

Domnul Marin Nistor explică: "Am mai făcut și unele aprecieri acide, pentru că nu 
mă puteam abține, dar nici vorbă de înjurături, nu-mi stă în caracter".  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: "Nu sunt 
interzise aprecierile acide, totuși nu trebuie să creăm probleme în rândul consilierilor 
județeni, cel puțin nu foarte grave. Eu aș zice, cu scuzele de rigoare, lucrurile se pot încheia 
într-o notă mai optimistă". 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Dorin-Neculai Apostu, subprefectul județului Vaslui.  

Domnul Dorin-Neculai Apostu declară că  a participat la ședința consiliului 
județean unde au fost adoptate hotărâri concrete pentru dezvoltarea județului Vaslui, cu 
dezbateri reale, ceea ce oferă speranța că, în continuare, consiliul județean va face lucruri 
benefice pentru cetățenii județului și pentru dezvoltarea acestuia, așa cum s-a făcut până 
acum. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Mircea Gologan, subprefectul județului Vaslui. 

Domnul Mircea Gologan  precizează că, colaborarea dintre Instituția Prefectului-
Județul Vaslui și Consiliul Județean Vaslui este una bună și se va face tot posibilul ca această 
colaborare să funcționeze instituțional. Adresează felicitări, pentru că de fiecare dată există 
dezbateri aprinse, fiind convins că fiecare a făcut tot posibilul ca locuitorii județului Vaslui să 
aibă parte de cele mai bune hotărâri ale consiliului județean. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că va 
intra în concediu și se vor revedea peste două săptămâni, când se va ține o altă ședință 
ordinară a consiliului județean. 



Mulțumește pentru participare și declară închise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean Vaslui. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 8 iulie 2022. 
* 

*    * 
Domnul Dumitru Buzatu 
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, declar închise lucrările şedinţei 

Consiliului Judeţean Vaslui. 
 

                Ora 17:10 
 

            PREŞEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu        
 
                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier Arcăleanu Cristina 
Consilier Scutaru Mihaela-Gabriela 


