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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 09 noiembrie 2022, 

în ședința de îndată a Consiliului Județean Vaslui 
 

ORA 1030 

Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide 
lucrările şedinţei de îndată convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean 
Vaslui nr.270/2022. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, în sistem 
videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom, cu respectarea prevederilor din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 29 consilieri judeţeni în funcţie și 
președintele, lipsind domnii consilieri județeni Lucian-Corneliu Chirica, Valentin Crețescu 
și Dan-Eduard Prisacaru, şedinţa este legal constituită. 

Se declară deschise lucrările ședinței de îndată. 
               Participă directorul Direcției Tehnice care a elaborat proiectul de hotărâre și 
directorul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

* 
*     * 

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

- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 
(faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire 
secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”. 

Menționează că urgența inițierii proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi a 
ședinței de îndată a Consiliului Județean Vaslui este dată de faptul că, proiectul de 
hotărâre trebuie prezentat finanțatorului până la data de 10.11.2022. 

 
* 

Participă la videoconferință și domnul consilier județean Lucian-Corneliu 
Chirica. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la videoconferință este 31. 
 

* 
 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 

votului plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi (29 voturi 

“pentru”).   
Nu au votat domnii consilieri județeni Costică Lupu și Gheorghe Ștefan. 

 
* 

*     * 
 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, readuce la 

cunoștința consilierilor județeni faptul că, potrivit art.228 alin.(2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârii, consilierii 
care au interes patrimonial în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii, 



aceștia sunt obligaţi să anunţe la începutul ședinței interesul personal pe care îl au în 
problema respectivă, anunț care se va consemna în procesul-verbal al ședinței. 

 
* 

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

faptul că, pentru adoptarea proiectului de hotărâre existent pe ordinea de zi, este necesar 
votul majorității absolute – 17, potrivit prevederilor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
* 

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

totodată, asupra faptului că, potrivit art.182 alin.(4), coroborat cu art.138 alin.(15) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, s-a pus la dispoziţia plenului Consiliului Județean Vaslui, 
procesul-verbal încheiat în şedința ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui din data de 
25 octombrie 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. 
               Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că, din cauza faptului că a primit 
materialul târziu și acesta este foarte vast, având în vedere că la sfârșitul ședinței ordinare 
din data de 25.10.2022 s-a votat ca procesul-verbal să fie discutat în următoarea ședință, 
nu în ședința de îndată, nu a avut timpul necesar să studieze materialul.  

Reamintește că s-a votat pentru aprobarea procesului-verbal în ședința 
următoare și adresează rugămintea de a se amâna votul acestui proces-verbal, deoarece 
va trebui să confrunte și cu filmarea ședinței consiliului județean. Sunt anumite aspecte 
de finețe, de exemplu: domnul director economic menționează “rectificarea negativă cea 
mai mare”, pe când în procesul-verbal apare “repartizarea negativă”. Acesta este doar un 
mic exemplu, considerând că procesul-verbal va mai trebui corectat.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că aprobarea procesului-verbal în ședința imediat următoare este o obligație legală. Având 
în vedere observația domnului consilier județean Gheorghe Veziteu, dar și celeritatea 
adoptării proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi, propune la sugestia domnului 
Veziteu, ca aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a consiliului județean din data 
de 25.10.2022 să aibă loc în ședința următoare. 

Supune votului plenului consiliului județean propunerea, aceasta fiind aprobată 
cu majoritate de voturi: 28 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Carmen Bularda). 

Nu au votat domnii consilieri județeni Bogdan Rotariu și Gheorghe Ștefan. 
 

* 
                                                                *    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și 
a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire secții 
la Spitalul nr. 2 Vaslui” și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

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



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

proiectul de hotărâre. 
*    

*    * 
Discuţii: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, pentru a 
prezenta un amendament la proiectul de hotărâre, cu precizarea că acesta a fost adus la 
cunoștință publică prin publicarea pe site-ul consiliului județean. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că este vorba de îndreptarea unei erori materiale de la anexa nr.3. 

Dă citire amendamentului: 
 

                                                “Amendament 
la Proiectul de hotărâre nr.209/2022 privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” 
 

Ulterior elaborării și publicării proiectului de hotărâre nr.209/2022 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”, s-a identificat 
o eroare materială în anexa nr.3 la acest proiect, constând în inversarea denumirii 
corpurilor de clădire 1 și 2, în capitolul 4 din devizul general. 

În consecință, propun următorul amendament: 
Anexa nr.3 la proiectul de hotărâre se va modifica și se va înlocui cu anexa la 

prezentul amendament. 
Menționez că valoarea totală din devizul general, valorile din capitolele 

principale, precum și valoarea aferentă C+M nu se modifică”. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

mai sunt intervenții. 
               Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că dorește să facă unele remarci și să pună 
câteva întrebări, pentru a se lămuri pe deplin asupra proiectului de hotărâre și pentru a 
vota în cunoștință de cauză. 

Menționează faptul că s-au prezentat la ședința consiliului județean, ca de 
obicei, cu gândurile cele mai bune când este vorba de asemenea proiecte de investiții, cu 
atât mai mult cu cât este vorba de Spitalul nr.2. Este încă un pas care trebuie parcurs și 
adresează rugămintea de a primi răspuns la câteva întrebări și de a corecta câte ceva, 
întrucât a observat unele inadvertențe care, în opinia sa, ar trebui înlăturate pentru a nu 
pune în pericol aprobarea proiectului de hotărâre la un nivel mai sus.  

Dorește să se lămurească asupra a 3 chestiuni, astfel: în primul rând, legat de 
referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui, citează: “<Includerea 
cerințelor impuse de finanțator> – motivați de ce este nevoie de prezența noastră astăzi -
, <conform Ghidului solicitantului> și <conform  formularului pentru depunerea solicitării 
de finanțare a obiectivului de investiție> și se continuă cu <Includerea componentei de 
audit financiar este obligatorie>”. Dorește, ca și ceilalți colegi din consiliul județean, să 
afle de la aparatul tehnic de specialitate în ce constă acest audit financiar, pentru că 
materialul a fost atât de vast, încât nu s-au putut concentra pentru a înțelege în totalitate 
această chestiune. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Viorel-Cornel Iordache. 



Domnul Viorel Cornel-Iordache informează că votează “pentru” aprobarea 
proiectului de hotărâre, însă este nevoit să părăsească videoconferința din cauza unei 
situații neplăcute. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
este nicio problemă și îi transmite domnului consilier județean sincere condoleanțe.  
 

* 
Părăsește videoconferința domnul consilier județean Viorel-Cornel Iordache. 
Participă la videoconferință și domnul consilier județean Dan-Eduard Prisacaru. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la videoconferință este 31. 
 

* 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

doamnei Mariana Vieru, directorul executiv al cadrul Direcției Tehnice din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Doamna Mariana Vieru menționează că acest proiect de hotărâre, ca orice 
proiect pe fonduri europene, trebuie să fie supervizat. Va fi nevoie de supervizor și diriginte 
de șantier, pentru a nu depăși costurile care sunt aprobate. 

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă în ce constă auditul financiar și ce include 
acesta, cum se face, dacă cineva a mai dat un aviz, dacă este o lucrare de o pagină sau 
zece pagini. 

Doamna Mariana Vieru precizează că Ghidul solicitantului prevede că trebuie 
inclus și acest audit financiar, care este făcut de o echipă de specialiști. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
faptul că auditul financiar este o lucrare completă de audit efectuat de auditori certificați, 
pentru că finanțatorul – dat fiind valoarea foarte mare a proiectelor prin acest program - 
vizează permanent aceste lucruri și are nevoie de opinii autorizate. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că a înțeles și mulțumește pentru lămuriri. 
Totodată, referindu-se la “modificarea componentei de sistematizare pe 

verticală, în sensul asigurării unui număr de locuri de parcare corelat cu numărul de 
angajați”, menționată tot în referatul de aprobare al președintelui consiliului județean, 
întreabă dacă s-a mărit sau s-a micșorat numărul de locuri prevăzut inițial, cu precizarea 
că nu a reușit să afle această informație din materialul prezentat. 

Doamna Mariana Vieru informează că numărul de locuri de parcare a crescut în 
urma cerințelor celor de la Urbanism, de la Primăria Municipiului Vaslui, urmând să fie un 
loc de parcare la cinci salariați. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
aceste exigențe au izvorât din hotărârea consiliului local. Va trebui discutat pentru că nu 
se poate impune în cazul instituțiilor consiliului județean un număr de locuri de parcare - 
altul decât cel necesar - pentru mașinile instituțiilor. Nu se pun la dispoziție locuri de 
parcare pentru terți, nici chiar pentru viitorii salariați ai Spitalului Județean de Urgență 
Vaslui, și acest lucru va trebui lămurit. La acest moment nu este altă soluție, de aceea s-a 
acceptat ceea ce a izvorât din hotărârea consiliului local. 

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă, citând din referatul de aprobare al 
președintelui consiliului județean: “Ca urmare a modificărilor legislative și cerințelor 
finanțatorului, a fost necesară revizuirea de către proiectant a întregii documentații 
tehnico-economice și este necesară aprobarea noului Studiu de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți”, dacă refacerea Studiului de fezabilitate atrage 
costuri suplimentare cu proiectarea și dacă nu pune în pericol avizele obținute cu greu de 
la I.S.U. și de la D.S.P. 

Doamna Mariana Vieru informează că nu atrage costuri suplimentare și nu pune 
în pericol avizele respective, întrucât acest Studiu de fezabilitate a fost adus la nivelul 
proiectului tehnic care a fost avizat de finanțator. 



  Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că acest serviciu de proiectare a fost achiziționat mai demult și, pentru că în această 
perioadă au intervenit mai multe modificări legislative, a trebuit să se țină cont de acestea. 
Fiind cumulate spre sfârșitul prezentării livrabilului, s-a solicitat revizuirea  documentației 
tehnico-economice, pentru ca lucrurile să fie în ordine sub toate aspectele și să nu existe 
observații din partea celor care vor decide finanțarea proiectului.  

Domnul Gheorghe Veziteu declară că mai are câteva observații care vor 
conduce la anumite corecții care vor trebui făcute, pentru ca totul să meargă bine. 

Referindu-se la Memoriul tehnic, faza de proiectare  - Studiul de fezabilitate, a 
observat că la pagina 11, la capitolul 1  - Informații generale privind obiectivul de investiții, 
la subcapitolul 1.4 - Beneficiarul investiției, scrie “UAT Județul Galați și Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Vaslui”. Este vorba, de fapt, de UAT Județul Vaslui și Spitalul 
Județean de Urgență Vaslui, nu “Clinic de Urgență”, considerând că asemenea lucruri nu 
trebuie să existe în material. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
nici domnia sa nu a observat, fiind concentrat asupra conținutului materialului. Faptul că 
nu a observat nu este o problemă, dar faptul că cei care au adus materialul nu au 
observat este o mare problemă. A discutat de mai multe ori aceste lucruri și, ca urmare 
a observațiilor domnului consilier județean Gheorghe Veziteu, care sunt perfect 
valabile, aceste lucruri nu trebuie să mai apară, pentru că înseamnă că aparatul de 
specialitate al consiliului județean ”cam doarme” atunci când citește materialele 
trimise de către cei care le redactează.  

Domnul Gheorghe Veziteu precizează, de asemenea, că la pagina 12, la 
capitolul 2 – Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de 
investiții, la  subcapitolul 2.2.1 - Politici și strategii naționale și internaționale, este în 
josul paginii un tabel unde, la „nivel local – Consiliul Județean Vaslui” scrie “Județul 
Vrancea – strategia de dezvoltare integrată”. Este vorba de Județul Vaslui, nu de Județul 
Vrancea, iar strategia Județului Vaslui s-a chemat “economico-socială”, nu “dezvoltare 
integrată”. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
domnul consilier județean Gheorghe Veziteu are dreptate. Dacă e să facă o mică glumă, 
atât prestatorii Consiliului Județean Vaslui, cât și aparatul de specialitate al consiliului 
județean, sunt imperialiști și doresc să extindă autoritatea și asupra județului Galați, 
Vrancea sau Iași. A luat act de observațiile domnului consilier județean Gheorghe Veziteu 
și va propune corectarea acestor erori.  

Domnul Gheorghe Veziteu precizează, totodată, că la pagina 23, la subcapitolul 
2.2.1.4 – Nivel Local, scrie “Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui 
cu orizontul de timp 2023-2020”, și nu există o asemenea strategie. Arată că, în continuare, 
în material se scrie că unul dintre obiectivele strategiei este Obiectivul specific 9 Sănătate,  
ori, la Consiliul Județean Vaslui, Strategia de dezvoltare economico-socială s-a adoptat 
pentru perioada de timp 2021-2027, iar capitolul 9 din această strategie se intitulează 
„Turismul”, nicidecum „Sănătatea”. „Sănătatea” din Strategia de dezvoltare economică-
socială a Județului Vaslui care s-a adoptat pentru perioada de timp 2021-2027 este 
prevăzută la Cap. 6 – Servicii Publice, subcapitolul 6.3. – Sănătate. Așadar, afirmațiile din 
Studiul de fezabilitate legate de strategia Județului Vaslui nu sunt prea pertinente.  

Consideră că aceste corecții trebuie făcute, astfel încât materialele să ajungă 
corect la București. Având în vedere urgența și necesitatea adoptării acestui proiect pentru 
vasluieni, consilierii Partidului Național Liberal vor vota „pentru” aprobarea proiectului de 
hotărâre, cu garanția că ceea ce a semnat și prezentat Consiliul Tehnico-Economic este 
bun. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
domnului consilier județean pentru intervenție considerând că, evident, aceste lucruri 
trebuie corectate numaidecât, chiar dacă sunt niște erori materiale. Acestea nu sunt 



admisibile și nu trebuie să existe proiecte ale Consiliului Județean Vaslui care să fie plasate 
în județul Vrancea.  

Asigură că aceste lucruri, pe lângă corecțiile necesare, vor face și obiectul unei 
discuții cu cei responsabili, astfel încât să nu se mai întâmple.  

Întreabă dacă mai sunt sunt intervenții. 
Nemaifiind intervenții, supune la vot amendamentul propus de domnul Ciprian-

Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, așa cum a fost formulat. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 

că amendamentul propus de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului 
Județean Vaslui, a fost aprobat cu majoritate de voturi: 28 voturi “pentru” și 1 
“abținere” (Dan-Eduard Prisacaru). 

Nu au votat domnii consilieri județeni Gheorghe Ștefan și Gheorghe Veziteu. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune la vot 

amendamentul propus de domnul consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu informează că, din cauza unor defecțiuni tehnice a 

pierdut conexiunea pentru câteva momente, părăsind videoconferința. Declară că votează 
“pentru” aprobarea amendamentului propus de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, 
vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, solicită 
Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  

Precizează că amendamentul propus de domnul consilier județean Gheorghe 
Veziteu a fost aprobat cu majoritate de voturi: 28 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Dan-
Eduard Prisacaru). 

Nu au votat domnii consilieri județeni Gheorghe Ștefan și Cristina-Mihaiela 
Tiron. 

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

Solicită Compartimentului Informatică lansarea opțiunii de vot.  
Precizează că hotărârea privind aprobarea documentației tehnico-economice 

(faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”, a fost adoptată cu unanimitate de voturi (29 
voturi “pentru”). 

Nu au votat domnii consilieri județeni Bogdan Rotariu și Gheorghe Ștefan. 
 

*    
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 

pentru participare și informează plenul ședinței consiliului județean că următoarea ședință 
va avea loc în data de 24 noiembrie 2022. 

Declară închise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui. 
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 09 noiembrie 

2022. 
Ora 1100 

 
             PREŞEDINTE, 

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



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


