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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 11 februarie 2022, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

ORA 13,00 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide 

lucrările şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr. 33/2022, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu precizarea că, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întârzie 
câteva minute din motive obiective. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 29 consilieri judeţeni în funcţie, 
lipsind domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, și domnii consilieri 
județeni Căciulă Mădălin-Claudiu, Iordache Viorel-Cornel, Rotariu Bogdan și Popa Bogdan-
Vasile, şedinţa este legal constituită. 

Domnul consilier județean Dan-Liviu Cain participă la ședința consiliului județean 
prin utilizarea aplicației ZOOM, conform art. 180 alin.(1), teza a 2-a din Codul administrativ. 

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

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

consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâri, șefii instituțiilor subordonate, 
precum și reprezentanţi ai mass-media. 

 
* 

Intră în sala de ședință domnul consilier județean Mădălin-Claudiu Căciulă. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 30. 
 

* 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele 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: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui - 
Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași,  
pentru anul 2022; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui - 
Consiliul Județean Vaslui  la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2022; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, 
în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2022; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în 
calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru 
anul 2022; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Județului Vaslui, în 
calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare 
și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, pentru anul 2022; 

6. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 
2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și a estimărilor 
pentru anii 2023-2025; 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2022 și 
a estimărilor pe anii 2023-2025; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2022; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023 – 
2024; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. pe anul 2022 și a estimărilor 
pentru anii 2023 – 2024; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului 
Județean Vaslui a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Gherghești și în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Gherghești; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru 
finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional de 
modificare și completare a Acordului de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul 
Ștefan Vodă din Republica Moldova, semnat la Vaslui, la data de 16 iunie 2009, cu 
modificările și completările ulterioare; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, 
aferent anului 2021, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea 
Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2022; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul 
contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
219/2021 privind aprobarea înființării prin reorganizare a unor centre/complexe rezidențiale 
pentru persoanele adulte cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Vaslui; 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 

19. 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. 
 

* 
Intră în sala de ședință domnul consilier județean Viorel-Cornel Iordache. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 31. 
 

* 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 

propune, conform art.182 alin.(4), coroborat cu art.135 alin.(8) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte: 

20. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale aferente 
drumurilor județene; 

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea 
aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru 
persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – 
Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, cu modificările ulterioare; 

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Vaslui nr. 130/2019 
privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu 
modificările ulterioare; 



23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea temporară a structurii 
organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 

24.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării 
măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022. 

 
* 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, supune 
votului plenului Consiliului Județean Vaslui suplimentarea propusă. 

 
* 

              Domnul consilier județean Dan-Liviu Cain informează că, din motive tehnice,  
nu poate vota, dar votul său este “pentru” suplimentarea propusă. 

 
* 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
precizează că suplimentarea propusă este aprobată cu unanimitate de voturi (31 voturi 
“pentru”). 

* 
Intră în sala de ședință domnul consilier județean Bogdan-Vasile Popa. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 32. 
 

* 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui,  supune 

votului plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, cu suplimentarea aprobată, 
acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”). 

* 
*     * 

Totodată, readuce la cunoștința consilierilor județeni faptul că, potrivit art.228 
alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor, consilierii care au interes 
patrimonial în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii, aceștia sunt obligaţi 
să anunţe la începutul ședinței interesul personal pe care îl au în problema respectivă, anunț 
care se va consemna în procesul-verbal al ședinței. 

 
* 

*     * 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean 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 – 14 și 20 - 21 pentru adoptarea cărora este necesar 
votul majorității absolute – 18, potrivit prevederilor art. 139 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
* 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean 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 de îndată a Consiliului Judeţean Vaslui din data 
de 2 februarie 2022 în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului acestuia, precizând că, 
în cadrul şedinţei, există posibilitatea contestării conţinutului acestuia şi a solicitării 
menţionării exacte a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă. 

Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa de îndată a consiliului 
judeţean din data de 2 februarie 2022, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi (32 voturi “pentru”).                   



* 
*    * 

I. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui 
- Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași,  
pentru anul 2022 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 
Doamna Steimberg Eugenia și domnul Puf Vasile precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară:  
″Bună ziua, domnule președinte de ședință! Bună ziua, domnule prefect, domnilor 

subprefecți, stimați invitați, stimați colegi!  
Urmează câteva proiecte de hotărâre, cinci la număr, în care noi vorbim despre 

contribuții financiare ale județului Vaslui sau de cotizații pe care județul trebuie să le 
suporte datorită faptului că este membru în acest organisme. (...) Fac o interpelare, o 
întrebare cu privire la avantajele pe care le are consiliul județean ca urmare a faptului că 
este membru în aceste organisme.  

Inginerește vorbind, poate am dori să facem o analiză a randamentului 
participării, măsurând efectul util raportat la efortul consumat. Spun aceasta deoarece am 
făcut un total și am văzut că aceste contribuții financiare și cotizații se ridică la suma de 
2.072.570 de lei. Deci o sumă destul de importantă... Probabil că nu este timpul astăzi, dar 
cu ajutorul aparatului tehnic, în viitor, dorim să aflăm exact care sunt avantajele, strict 
financiare sau materiale ale apartenenței noastre, la Biroul Regional de Cooperare 
Transfrontalieră. Eventual, câte proiecte sau ce valori... Mulțumesc!″  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că este vorba despre proiecte transfrontaliere. Sunt deja pe rol două proiecte  
de 2 milioane jumătate de euro, la care Județul Vaslui/Consiliul Județean Vaslui este 
partener cu Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu Raionul Hîncești și cu Raionul 
Soroca. La această oră, pentru cotizația la BRCT, Județul Vaslui are pe rol în jur de 5 
milioane de euro pentru proiecte „hard”, împreună cu Raionul Hîncești, Raionul Soroca și 
Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui.  

Totodată, arată că sunt o serie de asociații internaționale la care Județul 
Vaslui/Consiliul Județean Vaslui participă și la care se discută diverse probleme care nu au un 
răspuns în proiecte.  

 Declară că, în cadrul Asociației Euronest, au fost proiecte anterioare, cum ar fi cel 
încheiat pentru cei de la ISU, iar la Agenția de Dezvoltare Regională este depus proiectul 
drumului strategic în implementare, dar și al drumului strategic aflat în proiectare, și anume 
drumul Dragomirești-Pochidia care, după proiectare, va intra și el în implementare 
(aproximativ 70 de km).  

Dă cuvântul domnului Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui, pentru a face o completare la proiectul privind digitalizarea în județ.         

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că ultima asociație la care Județul Vaslui va contribui este cea pentru digitalizare și 
dezvoltare durabilă a județului Vaslui. Este o asociație nouă, prin care a fost creată 
posibilitatea de a absorbi fonduri europene pentru proiecte integrate ale întregului județ.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 



Domnul Gheorghe Veziteu mulțumește pentru explicații sperând că ultimul punct 
despre care a vorbit domnul vicepreședinte se va materializa și se va transforma în ceva util 
pentru întreg județul Vaslui. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că deja se lucrează la un proiect de digitalizare a consiliului județean, urmând, în 
cadrul acestei asociații, după numărul de beneficiari și după randamentul financiar, să fie 
scris un proiect mai amplu în județ. Speră ca și celelalte unități administrativ-teritoriale să se 
asocieze în cadrul acestei asociații de digitalizare, așa cum este deja o asociație de 
digitalizare la apă-canal, respectiv la sistemul integrat de management al deșeurilor.  

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui - Consiliul Județean Vaslui la bugetul 
Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași,  pentru anul 2022. 

 
* 

                                                                *    * 
 

II. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui 
- Consiliul Județean Vaslui  la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2022 și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 
Doamna Steimberg Eugenia și domnul Puf Vasile precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

precizează că sunt mai multe proiecte dar, dintre acestea, două proiecte sunt destul de mari, 
la care a făcut deja referire: drumul strategic care este în implementare și celălalt drum, 
care se află în faza de proiectare. A fost  rezolvată problema proprietăților și, după ce se va 
termina proiectarea, consiliul județean va intra în implementare și cu acesta din urmă.  

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui - Consiliul Județean Vaslui  la Fondul 
pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2022. 

 
* 

                                                                *    * 
III. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului 
Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2022  și 
dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 



Doamna Steimberg Eugenia și domnul Puf Vasile precizează că s-a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că această adunare este o adunare a reprezentanților regiunilor europene la care 
Județul Vaslui/Consiliul Județean Vaslui este asociat, Arată că, acolo unde nu este un răspuns 
în proiecte și sume atrase, este un  răspuns în politicile viitoare, în discuțiile care au loc pe 
ceea ce se întâmplă la Bruxelles. Precizează că A.R.E. este un jucător în discuțiile care au loc 
pentru agenda europeană.  

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al 
Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2022 . 

 
* 

*    * 
IV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind  aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în 
calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, 
pentru anul 2022 și dă cuvântul următorilor consilieri:                 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

precizează că această asociație este o asociație a regiunii moldovenești din România. În 
trecut, Județul Vaslui a avut proiecte prin care a dotat ISU, la această oră fiind predate acele 
mașini; urmează și alte proiecte. Se știe că această asociație a făcut și acel spital de la 
Lițcani, la care au contribuit Consiliul Județean Neamț și Consiliul Județean Iași. La această 
dată, Județul Vaslui are președinția asociației. Se încearcă căutarea surselor, în funcție de 
ghidurile care o să apară, o parte dintre ele fiind deja în transparență, pentru a fi scris un 
proiect cu randament pentru această asociație.        

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2022. 

 
* 

*    * 
V. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Județului Vaslui, 
în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, pentru anul 2022 și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 
Doamna Steimberg Eugenia și domnul Puf Vasile precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că această asociație este la început și se încearcă constituirea unei asociații mai 
mari pentru a putea fi scris un proiect de anvergură.  

Totodată, precizează că în digitalizare este important ca proiectele și softurile 
care se fac să aibă un arial cât mai mare, pentru a putea fi facilitată comunicarea. Cu cât vor 
fi proiectele mai fărâmițate, cu atât mai mult vor fi probleme de legături intermodale și, 
atunci, este de dorit un proiect în care softul să acopere județul Vaslui. 

Dă cuvântul domnului Marian-Dan Mihai, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui.    

Domnul Marian-Dan Mihai, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că, astăzi, Consiliul Județean Vaslui a depus pe programul POCA o cerere de finanțare în 
valoare de 3 milioane, tocmai în vederea eficientizării activității administrative a consiliului 
județean pe baza digitalizării. În cazul în care proiectul va fi aprobat, Consiliul Județean 
Vaslui va fi pionier al implementării digitalizării în județul Vaslui.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 

Domnul Mitică Afteni observă că în lista de membri fondatori ai asociației lipsește 
municipiul Bârlad.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că, la această oră, consiliul județean a scris un proiect pe POCA și, așa cum a 
precizat și domnul vicepreședinte Dan-Mihai Marian urmează ca, atunci când va trebui  scris 
un proiect de anvergură, să fie invitați toți colegii și să le fie prezentat ceea ce se dorește a 
fi făcut. Aceste asociații trebuie să se comporte ca un organism viu și complet. Cu cât 
asociația este mai completă, cu atât va exista  posibilitatea  de a fi scrise proiecte cu sume 
mai mari și cu randamente mai mari.  

Reamintește că anul acesta este și un recensământ, în urma căruia se va vedea  
care este randamentul financiar al consiliului județean pentru proiectele europene. 
Adresează rugămintea ca fiecare coleg consilier județean să participe la discuții și să caute cu 
toții căi de a rezolva problema digitalizării în județul Vaslui.  

Dă cuvântul domnului Marian-Dan Mihai, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui.   

Domnul Marian-Dan Mihai, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, referindu-
se la această asociație, informează că procedurile de înființare au fost foarte complexe și era 
aproape imposibil să se adune în același loc și în același timp toți primarii UAT-urilor din 
județul Vaslui. Consiliul județean a luat decizia să existe un număr mai mic de membri 
fondatori și, odată cu votarea acestui proiect și alocarea contribuției consiliului județean 
către această asociație, se va putea semna și contractul de management cu persoana care va 
conduce această asociație și care va avea ca prim obiectiv atragerea în această asociație a 
tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ. Începând probabil de luni, primarii vor fi 
contactați și, cu siguranță, vor adera la această asociație, astfel încât, într-un timp relativ 
scurt, să fie completată asociația cu toate UAT-urile și să fie scris un prim proiect de 
digitalizare a județului Vaslui. 

 
* 

Intră în sala de ședință domnul consilier județean Bogdan Rotariu. 
Numărul membrilor consiliului județean în sala de ședință este 33. 
 

* 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea cuantumului cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al 



Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a 
Județului Vaslui, pentru anul 2022. 
 

* 
*    * 

VI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe 
anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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 rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre. 

Doamna Steimberg Eugenia și domnul Puf Vasile precizează că s-a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă sunt intervenții. Nu sunt. 

Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre pe articole (articolul 1, articolul 2, articolul 3, articolul 4, articolul 5, 
articolul 6, articolul 7, articolul 8, articolul 9, articolul 10, articolul 11, articolul 12, articolul 
13, articolul 14, articolul 15, articolul 16, articolul 17, articolul 18, articolul 19, articolul 20, 
articolul 21, articolul 22, articolul 23, articolul 24, articolul 25, articolul 26, articolul 27, 
articolul 28, articolul 29 și articolul 30), precizând că  s-au înregistrat 33 voturi “pentru” ( 
unanimitate de voturi) pentru fiecare articol în parte. 

Supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre pe 
anexe (anexa 1,  anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5, anexa 5a,  anexa 6, anexa 7, anexa 8, 
anexa 9, anexa 10, anexa 11, anexa 12, anexa 13, anexa 14, anexa 14a, anexa 15, anexa 15a, 
anexa 16, anexa 16/1, anexa 16/2, anexa 16/3, anexa 16/4, anexa 16/5, anexa 17, anexa 17a 
și anexa 18), precizând că s-au înregistrat 33 voturi “pentru” (unanimitate de voturi) pentru 
fiecare anexă în parte. 

Supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre în 
ansamblu. 

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2022 și a estimărilor pentru 
anii 2023-2025. 

*    
*    * 

VII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și a estimărilor 
pentru anii 2023-2025 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 
Doamna Steimberg Eugenia și domnul Puf Vasile precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
* 

Din cauza unor dificultăți tehnice, conexiunea on-line a domnului consilier 
județean Dan-Liviu Cain este întreruptă. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 
 

* 



Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu.  

Domnul Gheorghe Veziteu declară:  
″Domnule președinte, doar o scurtă intervenție! În primul rând, aș fi vrut să 

semnalez faptul că, așa cum spuneam și într-o ședință anterioară, aș fi preferat, poate, să 
discutăm cu execuția bugetară pe masă, dar am găsit în acest proiect de hotărâre suficiente 
elemente în execuția bugetară, chiar am văzut la unitățile subordonate că facem trimitere 
la ceea ce s-a întâmplat anul trecut și cred că discuția poate continua.  

Am observat că la Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui se propune, și salut 
acest lucru, o mărire a veniturilor din încasări proprii, față de anul trecut. De asemenea, am 
observat o reducere a personalului cu un salariat. Sper că e un semn că, acolo, se vor 
întâmpla lucruri mai bune, ca să nu mai fie discuții foarte dure în urma unor controale 
nesatisfăcătoare, care au fost în anii trecuți. 

Bineînțeles că, valabil și pentru punctul anterior, salutăm faptul că, în general, 
cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt mai mari decât ale secțiunii de funcționare. De 
asemenea, subliniez faptul că vreau să-mi exprim speranța, împreună cu dumneavoastră, că 
pe parcursul anului vom reuși să transpunem în practică multe din prevederile bugetului. Am 
văzut acolo că sunt foarte multe proiecte, atât în PNDL 1, 2 și, sperăm, și prin PNRR (...). Să 
spunem la anul pe vremea aceasta, sperăm să ajungem cu sănătate, că avem o execuție 
bugetară apreciabilă sau mai bună decât a fost în alți ani când au fost greutăți.  

Aș vrea să mai remarc și un fapt și, poate, să cer o mică explicație la LDP, după 
cum am semnalat și anul trecut. Pare că întreprinderea noastră are un potențial mai mare 
decât își propune. De exemplu, la venituri a realizat, în anul 2021, 51.838.000 lei și acum își 
propune un total de 30.093.000 lei.″                 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează: ″O să ajungem și la acel proiect. Practic, dumneavoastră v-ați referit la proiectul 
pe care l-am votat într-o oarecare măsură, după care v-ați referit la proiectul pe care-l avem  
adoptat.″  

Domnul Gheorghe Veziteu, răspunde: ″Aveți dreptate! Mulțumesc!″ 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
referindu-se la proiectul anterior, declară:  
               ″Este adevărat, în ultimii ani am depășit în secțiunea de dezvoltare secțiunea de 
funcționare; asta arată că noi urmărim să avem un buget sănătos, un buget care dezvoltă 
județul. Dacă îmi permiteți, în ultimii șase ani cred că este una din sumele cele mai mari, 
istoric vorbind, ale investițiilor noastre. Mai mult decât atât, 56-60% din partea de 
dezvoltare are la bază fonduri europene, după care vorbim de Programele naționale de 
dezvoltare locală I și II. Sperăm noi, anul acesta, și programul Saligny să intre în rol și să 
putem să avem lucrări în continuare, știind că anul acesta este un an de vârf și programele 
naționale vor trebui să fie finalizate.″  
                Precizează că sunt în dezvoltare foarte multe proiecte și se va vedea dacă și piața 
reacționează la fel. Se referă la punerea în practică de către cei care au câștigat licitațiile, în 
timp real. Amintește că au existat și câteva sincope în anul anterior legate și de creșterile 
prețurilor și de proiecția legislativă care a dus la actualizare, la  scăderea  randamentului 
consiliului județean în ceea ce și-ar fi dorit să implementeze. Acest an găsește consiliul 
județean cu contractele actualizate și speră că, în acest context, va reuși să facă cât mai 
mult din ceea ce s-a propus. Sunt și anumite proiecte care sunt multianuale.  

      Referitor la proiectul privind Societatea Lucrări Drumuri și Poduri, acel rezultat 
este rezultatul final și celălalt din 2022 este începutul. Anul trecut începutul a fost mai jos 
decât rezultatul final, pentru că sunt tot felul de chestiuni care intervin. Dă ca exemplu, ca 
element extraordinar, finanțările pentru calamități care conduc la o creștere a veniturilor 
față de inițial și, atunci, în proiecția de buget este finalul anului 2021 și începutul anului 
2022, început care are la bază finanțarea consiliului județean, în proporție de 80%.  



      Subliniază că se știe că această societate nu poate să aibă lucrări externe mai mari 
de 20% din total. La timpul potrivit, vor fi date mai multe detalii de către domnul director al 
societății și domnul director economic.  

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

proiectului de hotărâre pe articole (articolul 1, articolul 2, articolul 3, articolul 4, articolul 5, 
articolul 6, articolul 7, articolul 8, articolul 9, articolul 10, articolul 11, articolul 12, articolul 
13, articolul 14, articolul 15 și articolul 16), precizând că  s-au înregistrat 32 voturi “pentru” 
( unanimitate de voturi) pentru fiecare articol în parte. 

Supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre pe 
anexe (anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 4a, anexa 4b, anexa 4c, anexa 5,  anexa 
5a,  anexa 5b,  anexa 5c, anexa 5d, anexa 6,  anexa 6a,  anexa 6b, anexa 6c, anexa 7, anexa 
7a,  anexa 7b,  anexa 7c, anexa 8, anexa 8a, anexa 8b, anexa 8c, anexa 9, anexa 9a, anexa 
9b, anexa 9c, anexa 10, anexa 10a, anexa 10b, anexa 10c, anexa 11, anexa 11a, anexa 11b, 
anexa 11c, anexa 12, anexa 12a, anexa 12b, anexa 12c, anexa 13 și 13a), precizând că  s-au 
înregistrat 32 voturi “pentru” ( unanimitate de voturi) pentru fiecare anexă în parte. 

* 
Participă la ședință domnul consilier județean Dan-Liviu Cain. 
Intră în sala de ședință domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui. 
Numărul celor prezenți la ședință este 34. 

 
* 

Supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre în 
ansamblu. 

Cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025. 

 
                                                                   *    

*    * 
VIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2022 
și a estimărilor pe anii 2023-2025 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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 rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre. 

Doamna Steimberg Eugenia și domnul Puf Vasile precizează că s-a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre.  

* 
Din cauza unor dificultăți tehnice, conexiunea on-line a domnului consilier 

județean Dan-Liviu Cain este întreruptă. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 
 

* 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

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

proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 32 voturi “pentru” și 1 vot 
“împotrivă” (Arcăleanu Marius-Marian). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea bugetului 
creditului intern pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023-2025. 



 
*    

*    * 
IX. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2022 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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 rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre. 

Doamna Steimberg Eugenia și domnul Puf Vasile precizează că s-a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre.  

* 
Participă la ședință domnul consilier județean Dan-Liviu Cain. 
Numărul celor prezenți la ședință este 34. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

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

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

aprobarea aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022. 
*    

*    * 
X. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui pe anul 2022 și a estimărilor pe 
anii 2023 – 2024 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 
Doamna Steimberg Eugenia și domnul Puf Vasile precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
* 

Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Valentin Crețescu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 

 
* 

Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 

Domnul Mitică Afteni declară că, analizând documentele din anexa nr. 3, a 
observat un grad de realizare de 223%, ceea ce înseamnă  o performanță de management 
extraordinar de mare. Întreabă dacă nu cumva este o greșeală.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează, așa cum a răspuns domnului Veziteu, că, față de ce și-a propus inițial, veniturile 
finale sunt mai mari și atunci de acolo reies acele lucruri.  

Dă cuvântul domnului Constantin Pricope, director general la Societatea “Lucrări 
Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, pentru a spune câteva cuvinte referitoare la acest buget.     

Domnul Constantin Pricope precizează că în anexa nr. 3 la care face referire 
domnul Afteni, la gradul de îndeplinire, practic, s-a depășit de 2,23 ori și că, într-adevăr, 
este o greșeală pe care o va rectifica. 



Domnul Mitică Afteni întreabă: ″Cât este real?″  
Domnul Constantin Pricope răspunde: ″Practic am depășit de 2 ori. Realizatul 59 

cu 38. Am depășit de 2 ori. E vorba de o cifră  economică. Am depășit de 2 ori nivelul 
aprobat.″ 

Domnul Mitică Afteni întreabă: ″Nu cumva s-a identificat prea puțin anul trecut?″   
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

precizează că, la începutul bugetului, sunt luate în calcul veniturile care pot fi garantate și 
proiecția acestora. Pe parcurs, în funcție de calamități, de ceea ce mai poate consiliul 
județean rectifica și din ceea ce mai propune să lucreze, se pot ridica acele venituri. 
Veniturile inițiale sunt, în special, din TVA drumuri și alte venituri pe care consiliul județean 
consideră că le poate avea din lucrările certe.  

Totodată, subliniază că alte venituri pot fi în proporție de 20%, maxim, așa cum a 
precizat anterior, pentru că nu este voie să se treacă de acest procent, ca și venit provenit 
din prestațiile externe. Pe parcursul anului pot interveni, chiar și din partea consiliului 
județean, alte venituri, după rectificarea bugetului, identificându-se alte resurse pentru 
continuarea lucrărilor.       

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob declară: ″Întrebarea n-a fost, cum să spun eu, fără temei. Din 

ceea ce ne propunem, având în vedere că există un contract, mandat, de administrare, al 
directorului, din care anumite procente se iau în urma realizării bugetului,  cred că ceea ce 
își propune în fiecare an să realizeze trebuie să fie la nivelul realizatului din anul anterior. 
Ori, dacă ne uităm în anul 2020, ne-am propus 34 și am realizat 40, iar în anul 2021 ne-am 
propus 23.000 de lei și am realizat 51. Pot să-mi propun mai puțin, tot timpul, ca să realizez 
bugetul. Ori, performanța, după părerea mea, ar trebui să fie, să-mi propun aproape de ce 
am realizat ca să pot să aduc un plus în unitate.″  
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că este valabil pentru proiecțiile bugetare care nu au cheia aceasta de control, de 
80%. 

Declară că, pe parcurs, veniturile au crescut în 2021. Veniturile de la începutul 
anului, cele certe pe care consiliul județean le pune la dispoziție, nu sunt mai mari. Se poate 
previziona, ca prestație externă, o anumită cotă de 20% față de ce este aici. Ceea ce este 
cert sunt veniturile propuse pentru a face întreținere în cadrul contractului pe care-l are 
consiliul județean cu Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui; ar mai fi o diferență 
care nu se știe dacă se va realiza, de 20% față de ce a fost pus pe masă.  

Totodată, declară: ″Nu știu dacă s-a luat în calcul acest procent sau nu... E 
adevărat că proiecțiile bugetare imprimă un asemenea randament despre care vorbiți, dar, 
aici, este vorba și de o cheie care nu-i dă voie să miște mai în față. Dacă noi vom avea 
resurse să le oferim în timpul anului, vor crește și în acest an veniturile, poate la același 
nivel.″  

Domnul Liviu Iacob declară: ″Până la urmă, este o societate comercială, nu e regie 
autonomă!″ 

          Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
menționează: ″Este o societate comercială cu capital al unității administrativ-teritoriale.  Nu 
este același lucru. Să vedem cam care este cadrul acestei societăți comerciale, după care 
discutăm vis-a-vis de randamentul financiar.″  

Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni.  
Domnul Mitică Afteni întreabă dacă, în cazul unei realizări de 223%, mai este cazul 

să fie un plan de măsuri, observând următoarea măsură: ″eficientizarea activității prin 
creșterea productivității.″ Declară că are aceeași întrebare de anul trecut, și anume:  ”Ce 
productivitate a avut Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui în 2021 și cât își 
propune pentru anul 2022?”  

Domnul Constantin Pricope răspunde: ″Aveți cifrele acolo, la productivitate. 
Productivitatea e măsurată în unități valorice. Raportăm veniturile la numărul mediu de 
salariați. Bineînțeles, fiind diminuate resursele financiare, productivitatea pe care ne-o 



propunem scade. Referitor la măsuri, în primul și în primul rând, ca măsuri de eficientizare, 
am păstrat o prioritate pentru investiții, pentru dotarea societății. Altă măsură, pregătirea 
angajaților, acestea fiind principalele...″   

Domnul Mitică Afteni face următoarea observație: ″Dumneavoastră ați afirmat mai 
devreme că s-au redus veniturile. Dar din analiza asta a rezultat că a crescut cu 223%!″ 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că acestea au crescut la finalul anului. 

Domnul Mitică Afteni este de părere că domnul director trebuie să explice, pentru 
că dumnealui își propune pentru acest an, 30.000; o majorare cu 25% . 

Domnul Constantin Pricope precizează că este vorba de 30%; propunerea de data 
trecută a fost de 23.000.  

Totodată, declară: ″ Nu am mai venit cu  propunere de 5% pentru acest an, am 
majorat cu 30%. Noi suntem limitați în estimarea acestor propuneri, datorită  contractului 
pe care-l avem cu Județul Vaslui, contractul delegare. Practic, cifra de afacere pe care o 
realizăm trebuie să fie 80% din activitatea consiliului județean. În condițiile în care 
dispunem cert de 13.000.000 alocați pentru drumuri județene, am venit cu o propunere de 
buget cu 30% mai mare, deci, practic, și impactul asupra bugetului județului este mai mare.″  

Domnul Mitică Afteni afirmă că nu este prea clar, însă îl felicită pe domnul director 
pentru performanța pe care a obținut-o, chiar dacă din punctul său de vedere este prea mult 
și nu știe cum poate fi explicat acest lucru.  
               Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
adresează rugămintea de a se participa la dialog prin intermediul președintelui de ședință, 
declarând: ″ În acest an ne dorim să mai capitalizăm 1 milion de lei pentru a mai putea dota 
această societate comercială. De exemplu, pentru mine, care am venit aici ca și consilier 
județean în 2010, până acum lucrurile au un progres simțitor. Cu ceea ce noi ne-am propus 
să alocăm anul acesta, vom vedea dacă prin rectificări o să putem să mai alocăm, poate o să 
ajungem la același rezultat ca și în anul 2021. Orice rezultat așa de mare înseamnă că am 
întreținut drumuri, înseamnă că am făcut din ce în ce mai multe progrese pentru viabilitatea 
transportului și confortul cetățenilor județului Vaslui.″ 

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

proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 29 voturi “pentru” și 4 “abțineri” 
(Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Bîicu Mihaela-Vica și Teslariu Iuliana). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui pe anul 2022 și a 
estimărilor pe anii 2023 – 2024. 

 
*    

*    * 
XI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. pe anul 2022 și a 
estimărilor pentru anii 2023 – 2024 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 
Doamna Steimberg Eugenia și domnul Puf Vasile precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
* 

Din cauza unor dificultăți tehnice, conexiunea on-line a domnului consilier 
județean Dan-Liviu Cain este întreruptă. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 
 



* 
 
 

Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 

Domnul Mitică Afteni întreabă care este productivitatea oamenilor care lucrează la 
Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. și în ce se măsoară aceasta.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Florin Sîrbu, director general la Societatea "Centrul de Resurse pentru 
Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. 

Domnul Florin Sîrbu informează că productivitatea muncii este undeva la 114%  și e 
prevăzută o ușoară creștere pentru anul 2022. 

Domnul Mitică Afteni observă că, la cauze, se scrie: ″grad tehnic de dotare 
necorespunzătoare″, deși a văzut că Centrul de Afaceri este dotat cam cu tot ce-i trebuie. 
Dorește să știe ce anume îi lipsește.  

Domnul Florin Sîrbu precizează că Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri 
Vaslui"- CRAV S.A. are în dotare anumite valori de inventar, destul de mari, cum ar fi 
videoproiectorul și tabela tehnică care deservește sala de conferință, care necesită în 
permanență modernizări, actualizări și care trebuie să fie adaptate la nevoile momentului.  

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
este foarte greu de măsurat productivitatea unui salariat, dat fiind specificul activității. Este 
ușor de măsurat când sunt stabilite normele de muncă, așa cum s-a făcut în urmă cu 70 de 
ani, în America, cum ar fi, de exemplu, într-o fabrică de sticlă unde se manevra nisip și au 
fost stabilite bazele măsurării productivității muncii și a normelor de muncă. La administrare, 
este ceva mai complicat. Declară: ″ Nu este  o responsabilitate directă a salariatului în 
administrarea unei camere. Camera asta e a ta și de la anul tu să administrezi o cameră și 
jumătate. De aceea am vrut să știu de la domnul Mitică la ce s-a referit.″      

Domnul Mitică Afteni menționează că este scris eronat ″eficientizarea activității 
prin creșterea productivității muncii″, deoarece oamenii de acolo nu sunt direct productivi, 
ei vin la muncă. ″S-a stricat un bec îl schimbă, dau cu var, nu știu exact ce angajați are″. 
Crede că ar trebui scos cuvântul productivitate. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă mai sunt intervenții. 

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 29 voturi “pentru” și 3 “abțineri” 
(Afteni Mitică, Bîicu Mihaela-Vica și Teslariu Iuliana). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- 
CRAV S.A. pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023 – 2024. 
 

*    
*    * 

XII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului 
Județean Vaslui a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Gherghești 
și în administrarea Consiliului Local al Comunei Gherghești și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 
Doamna Steimberg Eugenia, și domnii Puf Vasile și Dorin Emil precizează că s-a 

avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  

informează că este vorba de un drum pe care consiliul județean îl preia de la comuna 
Gherghești. În viitor, va fi preluat și drumul de la comuna Poienești, după ce va trece 
perioada de sustenabilitate a proiectului pe Măsura 322, pentru a putea face legătura dintre 
Gherghești și drumul strategic, respectiv municipiul reședință de județ. Este unul dintre cele 
mai scurte drumuri prin care se ajunge în acea zonă. Se preia mai întâi această parte a 
drumului, făcând precizarea că drumul de la Poienești este deja asfaltat. 

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea preluării în administrarea Consiliului Județean Vaslui a unor sectoare de drum 
aflate în domeniul public al comunei Gherghești și în administrarea Consiliului Local al 
Comunei Gherghești. 

* 
Participă la ședință domnul consilier județean Dan-Liviu Cain. 
Revine în sala de ședință domnul consilier județean Valentin Crețescu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 34. 

 
* 

XIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru 
finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022 și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 
Doamnele Steimberg Eugenia și Tiron Cristina-Mihaiela, și domnul Puf Vasile 

precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
 

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Lucian-Corneliu Chirica. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 

 
* 

Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară: ″Domnule președinte, stimați colegi, am luat 
notă de prevederile acestui proiect de hotărâre și salut faptul că noi, județul, ne punem o 
astfel de problemă, la modul practic, de a  sprijini românii de pretutindeni într-o formă 
organizată, legală.  

Aș vrea să vă fac o propunere, stimați colegi, stimate domnule președinte, și 
anume: aș propune, și asta o pot face prin intermediul unui amendament sau a unei 



propuneri verbale, să introducem un articol suplimentar, dacă s-ar putea în textul 
proiectului, cu următorul text: <Pentru promovarea programului județului Vaslui pentru 
finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022, se aprobă afișarea 
pe prima pagină a site-ului consiliului județean a unei casete informative sau banner 
publicitar, prin accesarea căruia cei interesați să poată lua cunoștință de coordonatele 
acestui program>. Adică noi vă propunem să punem în evidență prezența acestui nou 
program astfel încât cei care vor accesa site-ul consiliului județean să vadă că există și 
această nouă oportunitate. Mulțumesc!″       

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că această chestiune este de ordin administrativ și, dacă nu se înșală, crede că 
este deja pe site.  

Dă cuvântul doamnei Cristina Vasiliu, șef serviciu în cadrul Direcției Dezvoltare și 
Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.  

Doamna Vasiliu Cristina informează că în luna decembrie a fost supus  consultării 
publice acest proiect de hotărâre, așa încât toți cei interesați au putut să depună propuneri 
pentru includerea lor în ghidul de finanțare. De asemenea, după momentul aprobării de către 
consilierii județeni, ghidul va fi pus în loc vizibil, în condiții de transparență, astfel ca toate 
documentele să poată fi accesate.   

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă mai are sens să fie modificată hotărârea, dacă consiliul județean administrează pe site-
ul cjvs.eu acest tip de lucru. 

Domnul Gheorghe Veziteu, răspunde: ″Nu, nu, nu! Este corect să se vadă. Și așa 
procedura nu e chiar atât de simplă (...). Mulțumesc mult!″ 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Vasile Voicu. 

Domnul Vasile Voicu informează că în ședința comisiei buget-finanțe s-a discutat 
acest aspect și înțelege că este alocată suma 600.000 de lei în acest an, pe cele trei domenii. 
Suma mai mare este pentru culte; dincolo sunt alocați câte 100.000 de lei. Propune să se aibă 
în vedere, dacă va exista posibilitatea, să se suplimenteze aceste cifre pentru că bănuiește că 
vor veni proiecte suficient de multe și va fi greu să fie toți mulțumiți. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
″Să știți că, de la an la an, în funcție de cum s-au depus proiectele și după declararea lor 
eligibile, partea care a rămas suplimentară s-a mișcat între linii ca să se consume toți banii. 
Vom vedea dacă, după acest an, vom avea nevoie de sume suplimentare și dacă vom avea, 
într-adevăr, un conglomerat de proiecte care să fie și eligibile la finanțare. Pentru că ele 
trec de o comisie. Vom vedea dacă vom avea nevoie de suplimentări și, mai mult decât atât, 
dacă bugetul consiliului județean va permite mai mult decât ceea ce ne-am propus. Este un 
prim pas și sper eu să mergem cu dreptul.″  

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
″Stimați colegi, în mai multe rânduri am vorbit, poate mai mult sau mai puțin explicit, 
despre alocările acestea, prin programele de finanțare nerambursabile. Și, după cum ați 
văzut, cred în propunerea de buget de astăzi; am diversificat această chestiune, am hotărât 
să alocăm și românilor de pretutindeni, și tineretului etc. Nu e vorba de un moft al meu, 
aici, ci de niște obligații legale pe care le avem și, de fapt, de o alocare inițială, aș zice eu, 
nu în total, dar mai mult simbolic, adică dăm atenție domeniului și încercăm să-i atragem pe 
cei care sunt destinatarii acestor granturi, ca să participe la concursul acesta.″  

Totodată, precizează că solicitările, întotdeauna, depășesc de zeci de ori, de sute 
de ori, nivelul posibilităților consiliului județean. Din decembrie nu s-a întâmplat ceva care să 
genereze un volum suplimentar de resurse financiare, astfel încât să permită consiliului 
județean să satisfacă într-un grad mai ridicat tipul acesta de cerere. 

Face apel la înțelegerea consilierilor județeni să vadă cum funcționează lucrurile și 
să se ajungă, cel puțin parțial, la un consens, pentru că acolo unde se știe care sunt toate 



veniturile nu se mai poate discuta despre creșterea lor. Însă se poate discuta despre felul cum 
să fie alocate, echilibrate aceste bugete.  

De aceea, propune acest lucru, ținând cont și de schimbările care s-au produs în 
ceea ce privește parteneriatele guvernamentale. Insistă pe un comportament care să aibă la 
bază acest parteneriat, pe un comportament consensual mai mult, adică să se discute despre 
cum se poate face mai bine. Subliniază că asta nu exclude și poziții diferite ale partenerilor, 
nu exclude nici poziții diferite ale celor din aceeași grupare.  

Precizează că important este ca, până la urmă, să se adopte această nouă manieră: 
pe de o parte, toți consilierii județeni să devină mai elastici în a accepta cererile tuturor 
partenerilor politici din consiliu. Pe de altă parte, să existe o elasticitate în gândire și în 
judecăți și să se accepte că, undeva, trebuie schimbat dacă intervențiile unui grup sunt 
lămuritoare în ceea ce privește o anumită problemă. Speră ca plenul să dea un răspuns 
pozitiv acestei intenții despre care domnia sa a povestit astăzi și să meargă lucrurile cât mai 
bine în viitorul și apropiat, și mai îndepărtat, gândindu-se la perspectiva acestui mandat din 
care mai sunt practic trei ani de zile până când componența se va reînnoi.                

Domnul Gheorghe Veziteu declară: ″Domnule președinte, revenind la chestiune, 
doar un cuvânt! Sper că în cadrul aparatului tehnico-economic s-a creat o echipă de 
consultanță pentru cei care depun asemenea proiecte, pentru că am văzut că este destul de 
stufoasă documentația. Mulțumesc mult! ″ 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că deja există acest lucru, de ani de zile, din 2007 și că mecanismul este deja 
format. 

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de 
pretutindeni, pentru anul 2022. 

 
* 

*     * 
XIV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional de 
modificare și completare a Acordului de Cooperare între Județul Vaslui din România și 
Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova, semnat la Vaslui, la data de 16 iunie 2009, cu 
modificările și completările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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, și 

4. 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. 
Doamnele Steimberg Eugenia și Tiron Cristina-Mihaiela, și domnii Puf Vasile și 

Dorin Emil precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: ″Nu o 
să vă mai povestesc acum de ce eu cred că este foarte important să menținem o linie de 
alocări bugetare direcționate către Republica Moldova, însă vreau să vă rog, pe toți care 



aveți legături instituționale cu oameni din consiliile locale și celelalte autorități care 
sunt/pot fi posibili parteneri ai noștri, să discutați cu dânșii și, în măsura în care au 
asemenea nevoi, să-i îndemnați să ni se adreseze.  

Poate nu vom putea să satisfacem toate aceste nevoi, dar vom putea să facem un 
inventar al lor și, în felul acesta, ținând cont de nevoile noastre, să dimensionăm mai bine 
mărimea sumei pe care o alocăm pentru aceste parteneriate și, uneori, să și acționăm cu mai 
multă urgență, să vedem unde este mai mare nevoia și, efectiv, să selectăm acele proiecte 
pentru finanțarea imediată. (...) 

Lucrurile acestea vă rog să le faceți, știu că aveți relații personale bune, dar aici 
nu e vorba de relația personală, ci de nevoile comunităților respective și, pentru noi, este 
foarte important să știm din timp care sunt aceste nevoi și să putem discuta cu domniile lor, 
ca să putem face, chiar dacă nu avem sumele cerute la un moment dat, o eșalonare, de 
comun acord cu dânșii, astfel încât să dăm satisfacția în rezolvarea unor nevoi ale lor. Nu 
cred că este nevoie să vă spun mai multe lucruri din acestea, de ce trebuie să  promovăm o 
asemenea manieră, pentru că sunt convins că trăiți cu toții în același context național și 
internațional cu mine. Și lucrurile astea trebuie să le avem în vedere  din timp. Poate că 
viața și anumite lucruri care se produc acum o să ne învețe mai mult în ceea ce  privește 
relaționarea noastră la nivelul la care putem noi cu UAT-urile din Republica Moldova. 
Mulțumesc mult!″ 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 

Domnul Mitică Afteni declară că sunt proiecte importante acestea de colaborare 
transfrontalieră și propune, dacă este posibil, ca la următoarea cerere din partea unui raion 
din Republica Moldova să participe, fizic nu, pentru că nu e posibil din cauza pandemiei, on-
line și reprezentanți ai lor din consiliul local și invers, reprezentanții noștri acolo, ″astfel 
încât să  închegăm mai bine relațiile dintre noi.″   

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă mai sunt intervenții. 

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

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare și completare a Acordului de 
Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova, 
semnat la Vaslui, la data de 16 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare. 

*    
*    * 

XV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, 
aferent anului 2021, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea 
Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2022 și dă cuvântul doamnei Steimberg 
Eugenia, pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre  din partea Comisiei juridică şi de 
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale. 

Doamna Steimberg Eugenia precizează că s-a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre. 

* 
Părăsesc sala de ședință domnii consilieri județeni Emil Dorin și Gicu Huzum. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 

 
* 

Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 

Domnul Liviu Iacob precizează că a ajuns să voteze marea majoritate a proiectelor 
de hotărâre inițiate de domnul președinte Dumitru Buzatu, declarând: “Credeam că o să fiu 



convins la toate proiectele de hotărâre, dar la proiectul acesta de hotărâre, având în vedere 
discuțiile de anul trecut, am și eu niște întrebări. Dacă președintele și vicepreședinții au 
planificate aceste concedii să le efectueze, cum se planifică, dacă puteți să îmi spuneți?” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că la sfârșit de an se face o planificare în acest sens. 

Domnul Liviu Iacob îl întreabă pe domnul vicepreședinte când a avut domnia sa 
planificat concediul. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 
că nu știe când l-a avut planificat, întrucât nu și-a efectuat concediul, dar se poate informa și 
va afla data exactă.  

Domnul Liviu Iacob întreabă: “Dar domnul Marian știe? Nu! Ce situații 
excepționale s-au întâmplat în momentul în care ați avut planificat concediul, ca 
președintele consiliului județean să vă facă cerere de rechemare din concediu? Sigur, domnul 
președinte, având în vedere situația destul de grea care este în județ, având în vedere faptul 
că dumnealui răspunde de problemele din județ, răspunde de relația consiliului județen cu 
conducerea statală, toți primarii vin la ușa domnului președinte, poate pot să îl înțeleg pe 
domnul președinte că nu prea poate să lipsească, dar, pentru cei doi vicepreședinți, aș 
întreba și eu care sunt situațiile excepționale pentru care domnul președinte i-a rechemat?” 

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că o 
să se uite și o să vadă în mod concret despre ce date este vorba. 

Totodată, declară și faptul că, în momentul în care este făcută planificarea 
concediilor, sunt stabilite niște amănunte - cum ar fi să nu lipsească toți odată -,  deoarece 
trebuie să preia cineva din responsabilități, să fie planificate concediile pe etape. Excepții s-
au produs doar dacă dumnealui a fost plecat sau dacă s-a întâmplat ceva punctual care să-l 
facă indisponibil.  

Menționează că și la ședință ar fi fost prezent încă de la început, dar lucrurile nu 
au evoluat în felul în care și-a propus, fiind nevoit să lipsească o parte din ședință. Își cere 
scuze, precizând: “Probabil că acesta este unul din motive, dar sigur putem vedea și pe 
calendar (...). Rechemarea vicepreședinților, putea să fie - nu știu dacă acesta a fost motivul 
-, asigurarea unor majorități pentru că, după părerea mea, asigurarea unei majorități, chiar 
preventiv, este un lucru pe care trebuie să îl aibă în vedere fiecare președinte al unui 
asemenea organism, că nu facem ședință aici numai ca să punem în dezbatere niște 
chestiuni, ca să iasă alandala cum vor ele, ci să iasă cum ne-am planificat. (...) 

Nici mie nu îmi face mare plăcere - într-o zi mi-am adus aminte că, în ultimii 30 
de ani, nu prea am avut concediu și parcă mi-ar trebui și mie, să fiu sincer, dar așa au fost 
timpurile. Acum sper că lucrurile, fiind un pic mai așezate, și având o plajă mai mare de 
acțiune, în sensul stabilirii unui consens în ceea ce privește anumite hotărâri, poate și 
discutând anticipat lucrurile acestea, să pot să îmi fac și eu ceva zile de concediu, pentru că 
am mare dorință să fac treaba asta!” 

Domnul Liviu Iacob declară: “Domnule președinte, trimiteți vicepreședinții în 
concediu că nu arată așa bine, trebuie să se odihnească! Mă uitam și la domnul Marian când 
și-a dat masca jos, arată cam tras la față. Dumneavoastră, la vârsta dumneavoastră, arătați 
destul de bine, sunteți destul de odihnit, dar trimiteți-i, mai facem și economie la bugetul 
local!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu a fost foarte atent la aspectul acesta estetic. S-a gândit la sănătatea lor, dacă sunt 
sănătoși și integri din punct de vedere al capacităților intelectuale. 

       Domnul Liviu Iacob declară: “Am făcut o dată, facem a doua oară; este un obicei 
în a plăti zilele de concediu.” 

       Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: 
“Domnul vicepreședinte a spus: < O să îmi dau masca jos, că altfel lumea crede că arăt rău! 
Vreau să vă spun că eu, deși nu am fost un purtător de mască înrăit, am observat în ultima 
vreme că simplul purtat al măștii a produs niște consecințe în plan mondial dezastruoase. 



Dacă vă uitați pe televizoare, vedeți că, acum, toată lumea este dornică de libertate și 
transferă această libertate în zona restricțiilor pandemice, când ne-au pus să purtăm mască, 
etc.. Poate, în realitate, nu este vorba chiar de asta, dar este clar că sunt foarte multe 
frustrări pe plan social în lume și, inclusiv în această chestiune, se reflectă cum ar fi o 
obligație măruntă și protectivă a persoanei respective.  

Așa că nu țin cont de remarca domnului Dan Marian în legătură cu lăsarea jos a 
măștii. Cred ca domnul Iacob a făcut această remarcă într-un mod, nu peiorativ, ci într-un 
mod  să zicem ironico-umoristic și care are menirea de a ne arăta că, până la urmă, să găsim 
o posibilitate de a ne mai lua și concediile. Nu de altceva, dar și vederea noastră 
permanentă la ședințele acestea s-ar putea să producă un anumit stres, un anumit 
disconfort.” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că, potrivit Legii nr.53 - Codul Muncii, pe o perioadă de 18 luni de la încheierea 
anului are dreptul de a lua acele zile de concediu. Este vorba de un drept, nu de o obligație.  

 Domnul Liviu Iacob declară că, după părerea sa, aceste concedii trebuie luate ca 
să nu plătească contribuabilii. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
întreabă: “Domnule Iacob, îmi dați voie să muncesc? Aveți o problemă că muncesc în plus? Nu 
intru în insolvență!” 

Domnul Liviu Iacob adresează domnului vicepreședinte rugămintea de a-și efectua 
concediul.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
consideră că această chestiune este dusă în derizoriu și nu face nici obiectul discuției 
consiliului județean, nici măcar a punerii în discuție într-un astfel de mod. 

Domnul Liviu Iacob afirmă că s-a făcut un proiect de hotărâre pentru a se plăti 
aceste concedii. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Am un drept conform Legii nr. 53 și ați dat posibilitatea aparatului să-mi plătească acele 
zile. Dacă nu, le iau în continuare, dar, conform Legii nr. 53, este încă dreptul meu!” 

Domnul Liviu Iacob precizează că domnul vicepreședinte nu a înțeles ce a vrut să 
spună. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 
că a înțeles foarte clar. 

Domnul Liviu Iacob menționează că această plată se poate face doar în condiții 
excepționale, dacă “dumneavoastră considerați o condiție excepțională că vă plictisiți acasă, 
stați acasă. Așa îmi spuneți dumneavoastră: <Domnule eu nu vreau să stau acasă, eu vreau să 
vin să muncesc!> Asta înseamnă că vă plictisiți acasă. Este o situație excepțională plictiseala 
dumneavoastră și eu trebuie să vă platesc!” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
mulțumește domnului consilier județean Liviu Iacob și dă cuvântul domnului Dumitru Buzatu, 
președintele Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Liviu Iacob declară: “…Chiar nu puteți să vă faceți concediul? Vă 
îmbolnăviți dacă stați prea mult la serviciu!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, înțelege din 
aceste discuții că există o mare disponibilitate pentru dezbateri teoretice sau problematice. 
În aceste circumstanțe, va propune domnului președinte de ședință ca să instituie un moment 
la fiecare ședință, de a consuma această disponibilitate, adică: există 3 termeni conceptuali 
de lămurit, există niște situații, să nu piardă timpul destinat dezbaterilor pe proiecte, ci la 
final sau la început să se facă această dezbatere, pentru că s-ar putea să fie lămuritoare 
pentru mai multă lume.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Ca și cum am face un loc de dat cu capul!  Dacă putem continua și dacă colegii mei o să 
considere că pot să-mi iau concediu în continuare, pot să voteze în consecință. Dacă nu, o să 
pot renunța la zilele de concediu. Să știți că, în trecut, pentru că nu le-am făcut în 18 luni, 
mi-au mai fost tăiate zile de concediu și nu am plâns pe la masa consiliului județean vis-a-vis 



de această chestiune. Nu avem o problemă. Sunt doar chestiuni care sunt ca aplicabilitate  - 
Codul muncii, respectiv Legea nr. 53. Plata zilelor de concediu se face la sfârșit de mandat, 
dacă nu s-au luat.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează  că, 
în general, concediul neconsumat este o muncă voluntară. Numai la sfârșitul mandatului, 
dacă rămân câteva zile din anul precedent, acestea se plătesc. Dar fiind o muncă voluntară, 
consideră că toți agreează voluntariatul, întrucât ce este pe degeaba, este mai bun. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Dan-Liviu Cain. 

Domnul Dan-Liviu Cain îl întreabă pe domnul Dumitru Buzatu, președintele 
Consiliului Județean Vaslui: „Aș vrea să întreb: până acum, cum domnul președinte nu a fost 
în sală, domnul Iacob a fost hipnotizat și a votat cu dumneavoastră, iar acum, cum a apărut 
domnul președinte, cum a ieșit de sub hipnoză și nu mai votează. Dacă poate domnul 
președinte să ne lămurească. Vă mulțumesc!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu are un răspuns științific la această întrebare, deși, în general, se străduiește să dea niște 
răspunsuri bazate pe argumente științifice sau teoretice de altă natură, legale, ș.a.m.d. 
Presupune că, dacă a existat un asemenea fenomen de hipnoză care l-a determinat pe 
domnul Iacob să voteze toate propunerile pe care le-a făcut domnul Ciprian-Ionuț Trifan, 
acest fenomen s-a întrerupt. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 

Domnul Liviu Iacob declară că domnul consilier județean Dan-Liviu Cain, fiind în 
concediu, a încercat să fie original, dar nu este.  

Totodată, menționează că a fost bucuros că s-au avut în vedere toate 
amendamentele făcute de-a lungul anilor și s-au făcut proiecte mai bune anul acesta. De 
aceea a votat proiectele propuse, le-a considerat mai bune și, fiind la început de an, a vrut să 
dea o șansă pentru a demonstra că pot fi făcute proiecte bune. Asta nu înseamnă că s-a lăsat 
hipnotizat de domnul Dan-Mihai Marian sau de domnul Ciprian-Ionuț Trifan. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Eu am crezut că mie mi-a crescut capacitatea de hipnoză și am crezut că a ajuns până la 
Huși!” 

Domnul Liviu Iacob precizează că, dimpotrivă, nu poate fi hipnotizat așa ușor.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că a 

luat la cunoștință de multă vreme de această imposibilitate și nu își mai propune nimic în 
acest sens. 

 Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
întreabă dacă mai sunt intervenții. Nu sunt. 

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 30 voturi “pentru” și 1 “abținere” 
(Liviu Iacob). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea efectuării 
concediului de odihnă restant, aferent anului 2021, de către persoanele cu funcții de 
demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2022. 

* 
Revine în sala de ședință domnul consilier județean Gicu Huzum. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 

 
* 

 
XVI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru 
personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției 



Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările 
ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 
Doamna Steimberg Eugenia și domnul Puf Vasile precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor 
de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia 
ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare. 
 

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 

 
* 
 

XVII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
219/2021 privind aprobarea înființării prin reorganizare a unor centre/complexe 
rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 
Doamna Steimberg Eugenia și domnul Puf Vasile precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 219/2021 privind aprobarea 
înființării prin reorganizare a unor centre/complexe rezidențiale pentru persoanele 
adulte cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vaslui. 

*    
*    * 

XVIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 
Doamnele Steimberg Eugenia și Tiron Cristina-Mihaiela precizează că s-a avizat 

favorabil proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 
 

*    
*    * 

XIX. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean 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 și 
dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 
Doamnele Steimberg Eugenia și Tiron Cristina-Mihaiela precizează că s-a avizat 

favorabil proiectul de hotărâre.  
* 

Revin în sala de ședință domnii consilieri județeni Emil Dorin și Marius-Marian 
Arcăleanu. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 
 

* 
Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 

Domnul Mitică Afteni întreabă, observând în Nota de fundamentare transmisă de 
către doamna manager de la muzeu că doi dintre cei cinci salariați ce urmează să primească 
mărirea salarială au calificativul Foarte bine în ultimii trei ani, iar ceilalți trei - dintre care 
pedagogul - au calificativul Bine, câți ani trebuie să aibă minim pentru a fi promovați la 
treapta superioară. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul doamnei Ramona-Alina Ciobanu, șef serviciu în cadrul Serviciului Managementul 
Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

Doamna Ramona-Alina Ciobanu informează că trecerea de la o treaptă 
profesională sau grad profesional se face din trei în trei ani, iar în ultimii doi ani persoana 
trebuie să obțină calificativul Bine sau Foarte bine. 

Domnul Mitică Afteni declară că, în acest caz, pedagogul nu se încadrează. 
Doamna Ramona-Alina Ciobanu menționează că acesta este debutant, iar după o 

perioadă de un an are dreptul de a trece într-o treaptă superioară.  
Domnul Mitică Afteni întreabă dacă se trece automat.  
Doamna Ramona-Alina Ciobanu răspunde că da, se face automat. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 



Domnul Gheorghe Veziteu afirmă că nu poate să nu își amintească de anumite 
deficiențe care au fost semnalate de Curtea de Conturi și ar vrea să adreseze doar o simplă 
întrebare: dacă în cadrul Compartimetului financiar-contabil s-a creat acel grup sau dacpă 
sunt împărțite sarcinile privind controlul financiar-preventiv. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 
că, întrucât doamna manager nu e prezentă la ședință, va răspunde domnul director. Domnia 
sa se va abține, întrucât a înțeles că hipnotizează, iar “colegul dumneavoastră de partid scrie 
într-un ziar că fac anumite chestiuni legate de acea instituție...” 

Dă cuvântul domnului Mircea Țuțuianu, directorul executiv al Direcției economice 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

      Domnul Mircea Țuțuianu declară: “Într-adevăr, o să răspund la o întrebare la care 
cred că am mai răspuns în luna ianuarie, tot dumneavoastră mi-ați adresat-o, dar o să repet. 
În cadrul departamentului financiar-contabil s-a organizat controlul financiar- preventiv. 
Ordonatorul terțiar de credite a făcut adresă către ordonatorul principal de credite prin care 
s-a aprobat ca, contabilul-șef al instituției să fie persoana care vizează pentru controlul 
financiar-preventiv toate operațiunile.” 

      Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu! 

Domnul Gheorghe Veziteu mulțumește pentru clarificări, declarând că nu a fost 
hipnotizat. Totodată, îl sfătuiește să nu călătorească în același mijloc de transport cu domnul 
președinte. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 

     Domnul Mitică Afteni întreabă dacă s-au implementat măsurile indicate în raportul 
Curții de conturi, întrucât termenele, dacă își aduce bine aminte, au fost până în noiembrie. 
Întreabă dacă există un raport privind eficacitatea măsurilor și dacă s-au finalizat sau când se 
preconizează că va exista acest raport.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului director Mircea Țuțuianu. 

Domnul Mircea Țuțuianu declară: „Chiar ieri a sosit raportul privind ducerea la 
îndeplinire a măsurilor stabilite de către Curtea de conturi prin Decizia nr.12 de anul trecut, 
unde au fost trasate 17 măsuri în total. Toate abaterile au fost constatate asupra activității 
ordonatorilor terțiari de credite. Avem câteva observații legate de raportul primit de la 
Curtea de conturi. O să le clarificăm împreună cu dumnealor, după care o să vi-l punem la 
dispoziție în ședința de luna viitoare. Ca idee, au rămas din cele 17 abateri, 4 măsuri neduse 
la îndeplinire în totalitate, toate asupra activității Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” 
Vaslui.” 

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: “Anul 
acesta, așa cum ați auzit, constatările Curții de conturi ne-au indicat că instituțiile aflate în 
subordinea noastră au fost cele mai pasibile de măsuri. Măsurile acestea, din câte am studiat 
eu - și am transmis împreună cu direcția noastră Curții de conturi felul în care ne-am 
preocupat ca ele să fie implementate - ne arată că toate măsurile au fost puse în aplicare. 
Unele însă nu s-au produs, unele dintre ele nu au avut un efect final, unele sunt pe parcurs 
de realizare, dar asta cred că a fost o chestiune înțeleasă de toată lumea. 

Eu trebuie să vă spun că anul acesta vom acorda o atenție deosebită, nu în sensul 
că ne vom aminti noi din când în când de felul în care funcționează instituțiile subordonate, 
nu în sensul că ne vom amesteca noi, pentru că acolo este autonomie. Legal, din punct de 
vedere legislativ, sunt instituții autonome, nu le conducem noi, ci aceia care sunt managerii 
lor, dar le vom acorda o atenție deosebită asupra bunului mers al activităților, din punct de 
vedere al studierii rapoartelor de audit, din punct de vedere al sesizării oricărei abateri din 
timp, pentru ca ele să nu mai ajungă - unele dintre ele - într-un grad, aș zice eu, înalt de 
dezvoltare, fără ca să fie observate. 



 Nu pun aici în discuție că toate vor fi sesizate absolut la timp, pentru că sunt 
lucruri practic care nu pot fi sesizate la un anumit moment dat. Dar rămânem cu acel lucru și 
sperăm ca nici acela să nu se mai întâmple. În ceea ce privește activitatea curentă, în mod 
deosebit vom acorda și vom supraveghea din punct de vedere al rapoartelor de audit, al 
respectării programului pe care și l-au propus și aducerea la îndeplinire a atingerii 
obiectivelor pe care și le-au propus, vom acorda instituțiilor aflate în subordinea noastră 
pentru că este clar. Asta ne-a spus controlul Curții de conturi, că trebuie să acordăm mai 
multă atenție și mai aplicată asupra felului în care își desfășoară activitatea instituțiile 
aflate în subordinea noastră. Vă mulțumesc!” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă mai sunt intervenții. Nu sunt. 

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 30 voturi “pentru” și 3 “abțineri” 
(Afteni Mitică, Bîicu Mihaela-Vica și Teslariu Iuliana). 

Cu majoritate de voturi 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. 

*    
*    * 

XX. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale aferente 
drumurilor județene și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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, și 

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Doamna Steimberg Eugenia și domnul Dorin Emil precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

precizează că sunt o serie de drumuri la care s-au terminat documentațiile cadastrale. Unele 
sunt pe viitorul drum strategic, proiectare, alte sunt cele depuse pe programul A. Saligny. Mai 
sunt astfel de documentații de adoptat, pentru că va trebui să termine, din punct de vedere 
cadastral, rețeaua drumurilor județene.    

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

însușirea unor documentații cadastrale aferente drumurilor județene. 
 
*    

*    * 
XXI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea 
aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru 
persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – 
Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, cu modificările ulterioare și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 
Doamnele Steimberg Eugenia și Tiron Cristina-Mihaiela, și domnul Puf Vasile 

precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2018 privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de 
contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu 
dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil 
persoane cu dizabilități, cu modificările ulterioare. 

*    
*    * 

XXII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Vaslui nr. 
130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 
Doamnele Steimberg Eugenia și Tiron Cristina-Mihaiela precizează că s-a avizat 

favorabil proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 

precizează că dorește să depună un amendament la proiectul de hotărâre. Pentru că s-a 
strecurat o greșeală de ordin dactilografic, se va citi “Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.130/2019”, nu “Hotărârea Consiliului Vaslui nr.130/2019”, așa cum se vede în proiectul de 
hotărâre. 

Supune votului plenului consiliului județean amendamentul propus, precizând că  
acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi (33 de voturi “pentru”).   

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

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2019 privind reorganizarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările 
ulterioare. 

*    
*    * 

XXIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea temporară a structurii 
organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 
Doamnele Steimberg Eugenia și Tiron Cristina-Mihaiela precizează că s-a avizat 

favorabil proiectul de hotărâre.  



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă sunt intervenții. Nu sunt. 

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

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
modificarea și completarea temporară a structurii organizatorice a Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui. 

*    
*    * 

XXIV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării 
măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022 și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

1. Steimberg Eugenia - Comisia 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. 
Doamna Steimberg Eugenia și domnul Dorin Emil precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a 
calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022. 

 
* 

*    * 
 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
mulțumește pentru participare și declară închise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 11 februarie 2022. 
 
Ora 1500 

 

 

 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 

 
     
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


