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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
    încheiat astăzi, 13 septembrie 2022, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

ORA 13,30 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide 

lucrările şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr. 215/2022, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
prezentând scuze pentru întârzierea lucrărilor ședinței, aceasta fiind generată de diverși 
factori. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 32 consilieri judeţeni în funcţie și 
președintele, şedinţa este legal constituită. 

Domnii consilieri județeni Viorel-Cornel Iordache și Dan-Eduard Prisacaru 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 domnii subprefecți Dorin-

Neculai Apostu și Mircea Gologan. 
Participă directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâre, șefii instituțiilor subordonate, 
reprezentanţi ai mass-media, reprezentanți ai Societății Atlas Consulting&Proiect S.R.L. 
București, reprezentantul asocierii dintre Societatea Ramboll S.R.L. și Societatea 
Interdevelopment S.R.L.,  precum și reprezentanți ai Societății Aquavas S.A. Vaslui. 

 
* 

Din cauza unor defecțiuni tehnice, intervenția domnului consilier județean 
Viorel-Cornel Iordache este întreruptă. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 
 
* 

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 
2014–2020”, a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții și a 
cofinanțării proiectului; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea  Consiliului  
Județean Vaslui nr.210/2020 pentru aprobarea contractării și garantării unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și 
prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la 
Uniunea Europeană; 

4. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui imobil și 
transmiterea acestuia în administrarea Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) 
– Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești"; 



6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiţii "DJ 244M: DN24 - (Crasna) - Albești – Idrici – Roșiești 
(DJ 244A)"; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiţii "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 244C: HUȘI 
(DN24B) – PĂDURENI – LEOȘTI – VĂLENI – URLAȚI - DIMITRIE CANTEMIR – DJ 244A (MUȘATA)"; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ 
Galați (Gara Tălășmani)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului; 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și 
modernizare DJ 242 G: Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădești", aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile 
de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile 
de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

 
* 

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

  * 
Totodată, se readuce la cunoștința consilierilor județeni faptul că, potrivit art.228 

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

 
* 

Participă la ședință domnul consilier județean Viorel-Cornel Iordache. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
faptul că pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi este necesar 
votul majorității absolute a consilierilor județeni în funcție – 17, cu excepţia proiectului de 
hotărâre de la punctul 4, pentru adoptarea căruia este necesar votul a 2/3 din numărul 
consilierilor județeni în funcție – 23, potrivit prevederilor art. 139 alin. (3) din Codul 
administrativ. 

 
* 

Informează, totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin. (4) coroborat cu 
art. 138 alin. (15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a pus la dispoziţia plenului 
Consiliului Județean Vaslui procesul-verbal încheiat în şedința ordinară a Consiliului 
Judeţean Vaslui din data de 25 august 2022 în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului 
acestuia, precizând că, în cadrul şedinţei, există posibilitatea contestării conţinutului 
acestuia şi a solicitării menţionării exacte a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă. 



Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob propune ca pe viitor convocarea ședinței consiliului județean să 

se facă la ora 1330, astfel încât domnii consilieri județeni să nu fie nevoiți să aștepte 
conducerea consiliului județean. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, reamintește că 
întârzierea a fost generată de diverși factori, cerându-și scuze în acest sens. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu cere permisiunea de a face două remarci pe marginea 

procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 25.08.2022, 
atât pe formă, cât și pe fond. 

În primul rând, menționează că la ședința din data de 25.08.2022, întrucât 
lucrările acesteia s-au prelungit foarte mult, a fost nevoit să părăsească sala de ședință mai 
devreme, neputând participa la dezbaterea și adoptarea ultimelor două puncte de pe ordinea 
de zi. 

Totodată, precizează faptul că la punctul legat de rectificarea a V-a a bugetului 
local al județului Vaslui, pe anul 2022, s-a prezentat un amendament complet și corect 
redactat de către domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
probabil cu sprijinul colegilor de la Direcția economică, și regretă că acesta nu le-a fost adus 
la cunoștință din timp. 

În al doilea rând, a remarcat la pagina 25 din textul procesului-verbal la punctul 
nouă de pe ordinea de zi privind analizarea plângerii administrative prealabile formulată de 
unii transportatori, unde se menționează modul în care s-a votat, că numele doamnei Carmen 
Bularda nu figurează nici la voturile “pentru”, nici la voturile “împotrivă” și nici la “abțineri”. 
Acesta este motivul pentru care se va abține la votul acestui proces-verbal. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
doamnei Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului. 

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului, precizează faptul 
că doamna consilier județean Carmen Bularda a părăsit sala de ședință înainte de prezentarea 
punctului nouă, aspect care a fost menționat la pagina 18 din procesul-verbal al ședinței. 

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 
că de-a lungul vremii a depus înainte de ședință amendamente care vizează erori materiale în 
cadrul proiectelor de hotărâre, după cum va proceda și în cadrul acestei ședințe. În ce 
privește amendamentul la rectificarea bugetului local, menționează că niciodată nu a depus  
astfel de amendamente înainte de ședință, ci în timpul ședinței consiliului județean. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului judeţean din data de 25 august 
2022, al cărui conținut a fost aprobat cu majoritate de voturi: 29 voturi “pentru” și 4 
“abțineri” (Liviu Filip, Liviu Iacob, Ștefan Gheorghe, Gheorghe Veziteu). 

 
* 

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

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

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 



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

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Bogdan-Vasile Popa. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 
 

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

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu salută obținerea avizelor de la I.S.U. și D.S.P., sperând 

că vor fi parcurse toate etapele care au mai rămas, pentru a construi Spitalul nr.2 Vaslui.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

reprezentanților Societății Atlas Consulting&Proiect S.R.L.: doamna arhitect Oana Lixandru, 
domnul arhitect Cosmin Dinu Ion – șeful de proiect, doamna inginer Laura Florea – arhitect 
instalații și domnul Geni Manolachi, inginer instalații sanitare. 

 
* 

Domnii consilieri județeni primesc din partea reprezentanților Societății Atlas 
Consulting&Proiect S.R.L pliante în care este prezentat obiectivul principal și obiectivele 
secundare ale proiectului. 

Doamna Oana Lixandru precizează că scopul principal al proiectului este 
atingerea celor mai înalte standarde pentru creșterea calității serviciului medical și pentru 
garantarea confortului pacienților internați. 

Menționează că au fost propuse două corpuri de clădire - Corp 1 în care au fost 
relocate Secția de psihiatrie și Secția cronici, și Corp 2 unde a fost relocată Secția boli 
infecțioase, precum și câteva clădiri anexe – Clădire de deșeuri, Clădire Stație de 
preepurare, Clădire Stație oxigen, Clădire centrală termică, Clădire grup electrogen, 
Gospodărie de apă, Hidranți interiori, Hidranți exteriori, Stații de pompare și Bazinul de 
retenție ape pluviale. 

Doamna Laura Florea prezintă dotarea cu instalații pentru Corpul 1 și Corpul 2. 
 

* 
Se prezintă pe videoproiector imagini cu principalele etape parcurse pentru 

realizarea obiectivului de investiţii „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”. 
 

* 
Părăsește sala de ședință domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 

Județean Vaslui. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 
Preia conducerea ședinței domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele 

Consiliului Județean Vaslui. 
* 

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 (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”. 
 

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

* 



II. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, 
în perioada 2014–2020”, a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții și a cofinanțării proiectului și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
* 

Revine în sala de ședință domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 
 

* 
Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul reprezentantului Societății Ramboll S.R.L. și Societății Interdevelopment S.R.L.,  
precum și reprezentanților Societății Aquavas S.A. Vaslui. 

Domnul Nicolae Apostol, reprezentantul asocierii dintre Societatea Ramboll S.R.L. 
și Societatea Interdevelopment S.R.L., în calitate de consultant al Societății Aquavas S.A. 
Vaslui pentru promovarea  Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Vaslui, în perioada 2014–2020, informează că se află în faza promovării 
aplicației de finanțare pentru acest proiect, fiind necesară aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a studiului de fezabilitate.  

Domnul inginer Cătălin Mușat, Manager UIP Regional din partea Societății Aquavas 
S.A. Vaslui, menționează faptul că studiul de fezabilitate reprezintă o continuare a 
proiectului fazat care se află într-un stadiu avansat. Dacă primul proiect s-a axat mai mult pe 
partea de investiții, infrastructură de apă și apă uzată pentru municipiile Vaslui, Bârlad, Huși 
și orașul Negrești, acest proiect se axează pe partea de dezvoltare a infrastructurii rurale 
pentru 47 de unități administrativ-teritoriale, urmând a asigura conformarea cu Directiva apă 
potabilă și Directiva apă uzată. 

În ce privește localitățile urbane, se vor continua investițiile începute în proiectul 
fazat, cu accent pe reabilitarea rețelelor existente, extinderile fiind prevăzute în proiectul 
anterior. 

Totodată, precizează că cea mai bună variantă pentru realizarea lucrărilor de 
infrastructură necesare conformării Directivelor Europene specifice este implementarea 
investițiilor în două etape – etapa I care cuprinde 29 de unități administrativ-teritoriale (2 
municipii, 1 oraș și 26 de comune) și etapa a II-a care cuprinde 19 unități administrativ-
teritoriale (2 municipii, 1 oraș și 16 comune).    
 

* 
Se prezintă pe videoproiector imagini cu: viitoarea arie de operare a județului 

Vaslui în vederea realizării “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014–2020”; investiții propuse; costuri 
totale estimate ale proiectului; indicatori tehnico-economici aferenți; sinteza 
investițiilor prevăzute pentru UAT Județul Vaslui; Lista echipamente, utilaje și dotări 
operator pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii de apă și apă uzată din aria 
de operare, etc. 



 
* 

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

Domnul Gheorghe Veziteu propune completarea titlului proiectului de hotărâre 
adăugând la final, în paranteză, <Etapa I finanțată prin POIM 2014-2020 și PODD 2021-2027 și 
Etapa II finanțată prin PODD 2021-2027>, considerând că, în acest mod, cei care vor consulta 
site-ul consiliului județean vor vedea că este ceva care se adresează viitorului și nu 
trecutului. 

Totodată, în urma studierii materialului, face următoarele observații: nu a găsit 
anexa nr.1 la proiectul de hotărâre – Studiul de fezabilitate,  precizând că a aflat de 
existența acestuia în momentul în care a luat act de adresa Societății Aquavas S.A. Vaslui nr. 
5825/22.08.2022, prin care se face o informare cu privire la investițiile în infrastructură; a 
remarcat că există anexele nr.2, nr.3 și nr.6, dar nu a văzut anexele nr.4 și nr.5., solicitând 
lămuriri în acest sens. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
referindu-se la titlul proiectului de hotărâre, precizează că acesta nu poate fi schimbat, 
acesta fiind titlul proiectului pentru care s-au primit avize. 

Doamna Diana-Elena Ursulescu menționează că domnii consilieri județeni au 
primit pe email, odată cu materialele la acest proiect de hotărâre, și un link care făcea 
trimitere la anexa nr.1, aceasta neputând fi scanată datorită dimensiunii foarte mari. Nu s-a 
găsit o altă modalitate tehnică de a aduce la cunoștința membrilor consiliului județean 
materialul respectiv. 

Declară că a recomandat președinților comisiilor de specialitate ca, în cazul în care 
sunt probleme la accesarea linkului primit, să fie stabilită o întâlnire la sediul Consiliului 
Județean Vaslui în vederea studierii anexei nr.1 la proiectul de hotărâre, în forma fizică a 
acesteia. 

În ce privește anexele la care face referire domnul consilier județean, face 
precizarea că nu există anexele nr.4, nr.5 și nr.6, proiectul de hotărâre având prevăzute în 
conținutul acestuia doar trei anexe: anexa nr.1 – Studiul de fezabilitate, anexa nr.2 - 
indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții și anexa nr.3 – participarea Județului 
Vaslui la cofinanțarea obiectivului de investiții. 

Anexa nr.6 identificată de domnul consilier județean Veziteu este, de fapt, Avizul 
CTE înaintat de Societatea Aquavas S.A. Vaslui, aceasta nefiind anexă la proiectul de 
hotărâre. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Nicolae Apostol. 

Domnul Nicolae Apostol menționează că în draftul proiectului de hotărâre și în 
documentația înaintată de către Societatea Aquavas S.A. Vaslui se face referire inclusiv la 
Avizul CTE al Operatorului, acesta fiind înaintat spre informare consiliului județean,  pentru a 
sta la baza hotărârii consiliului județean. Nu este anexă la proiectul de hotărâre, ci doar o 
anexă prin care s-a adus la cunoștință că proiectul a fost aprobat în ședința CTE a 
Operatorului. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu întreabă dacă la întocmirea Studiului de 
fezabilitate s-a luat în calcul populația din datele statistice la nivelul anului 2018, știind 
faptul că în municipiul Vaslui fenomenul cetățenilor moldoveni, care au doar domiciliul aici, a 
luat amploare. La nivelul anului 2018, erau cel puțin 40.000 de oameni în plus care apăreau și 
care, de fapt, nu locuiesc aici. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Nicolae Apostol. 

Domnul Nicolae Apostol precizează că datele au fost culese la debutul proiectului 
de la Institutul Național de Statistică în anul 2018, în anul 2020 fiind revizuite la cererea 
firmei consultante a Comisiei Europene în România. Atâta timp cât nu există un document din 



care să reiasă câte persoane sunt exact în Vaslui, se va lucra cu datele furnizate de Institutul 
Național de Statistică, întrucât Comisia Europeană se uită la documentele oficiale ale statului 
român. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu declară că datele privind numărul populației sunt 
nerealiste și nu ajută la realizarea obiectivului final al proiectului. 

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 
faptul că cetățenii moldovenii nu sunt numai în județul Vaslui, ci în toată țara și nu poate 
nimeni să-i împiedice să ceară cetățenie, atât timp cât aceștia îndeplinesc condițiile legale. 

Totodată, informează că apa se va aduce nu numai în comunele PSD sau cele cu 
primari ALDE, ci în toate localitățile care au fost cuprinse în aplicație, indiferent de culoarea 
politică. 

Întreabă dacă se dorește sau nu să se semneze acest contract de finanțare, 
presupunând că toți vor să se acceseze fonduri europene și să se ajungă la un final pozitiv în 
ceea ce privește realizarea acestui obiectiv de investiții. 

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 Studiului de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014–2020”, a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții și a cofinanțării 
proiectului. 

 
* 
 

III. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.210/2020 pentru aprobarea contractării și garantării unei 
finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în vederea asigurării 
cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu adresează rugămintea de a nu se uita de drumul 

strategic - care se amână -, preluându-se bani de la drum pentru a fi transferați la alte 
obiective. 

În urma efectuării unor calcule cu privire la costul unitar al unui kilometru de drum, 
a rezultat că la drumul strategic în sumă totală de 222 mil. lei, la o lungime de 82,65 km ar 
reieși că 1 km din drumul strategic ar costa 550.000 euro. 

Pe de altă parte, făcând referire la devizele generale dezbătute în cadrul ședinței 
consiliului județean, la proiectul de hotărâre aflat la punctul 8 pe ordinea de zi, costul unitar 
ar fi de 555.000 euro/km. La proiectul de hotărâre aflat la punctul 9 pe ordinea de zi, costul 
unitar ar fi de 557.311 euro/km. 



Adresează rugămintea, inclusiv la solicitarea unor cetățeni, de a se începe lucrările 
și la drumul strategic. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că există o preocupare permanentă de a se continua acest proiect. 

Precizează că proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2020 se referă la contractarea unui împrumut 
pentru o serie de proiecte și, în funcție de nevoile de a asigura sumele necesare pentru 
finalizarea acestor proiecte, sumele vor fi orientate în funcție de ceea ce se va putea 
rambursa sau pentru cofinanțare. 

Scopul este de a nu se plăti dobânzi la un contract de credit și banii să fie ținuți în 
bănci, în loc să fie folosiți ca și cofinanțare pentru diferite proiecte. 

Drumul strategic are infrastructură de drum național, față de drumurile puse în 
proiectele de hotărâre dezbătute în această ședință a consiliului județean, unde există un 
standard de cost pentru drum județean care nu are același tip de infrastructură și de 
portanță.  

Dă cuvântul domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

drumul strategic nu poate fi accelerat, fiind niște proceduri pe care le cere finanțatorul  și 
care trebuie parcurse pas cu pas. Pe drumul strategic se face ceea ce s-a proiectat și în 
raport cu aprobările primite de la toți factorii. Infrastructura drumului strategic este făcută 
în totalitate, conform regulilor, însă există o portanță diferită de cea a drumurilor județene.  

Constructorii care au cerut rezilierea, au solicitat-o forțați de împrejurări. Nu 
aceștia sunt cauza rezilierii, ci evoluția de pe piața materialelor de construcții folosite la 
drumuri și poduri. A fost o evoluție atât de imprevizibilă, încât, cu toate actele de 
actualizare, la efectuarea calculelor a rezultat că nu pot să construiască fără pierderi. Au 
dreptul să ceară rezilierea când nu mai pot acoperi cheltuielile, plus profitul cuvenit, pentru 
că nimeni nu lucrează degeaba. 

Pentru finalizarea drumului strategic trebuie urmate toate dispozițiile legale și 
procedurale pentru a asigura continuarea finanțării. 

 
* 

Părăsește sala de ședință domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 
 

* 
 
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: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere“ 
(Marius-Marian Arcăleanu). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea modificării 
anexei la Hotărârea  Consiliului  Județean Vaslui nr.210/2020 pentru aprobarea 
contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei 
în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate 
din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. 

 
* 

Părăsesc sala de ședință domnii consilieri județeni Gheorghe Ștefan și Costel 
Zară. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 30. 
 

* 



IV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui imobil 
și transmiterea acestuia în administrarea Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” 
Huși și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

menționează că este un proiect finanțat prin PNDL II, care acum se dă în administrarea Școlii 
Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși. 

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

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

declararea de interes public județean a unui imobil și transmiterea acestuia în 
administrarea Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși. 
 

* 
 

V. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 
(Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești" și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
 

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Mădălin-Claudiu Căciulă. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 29. 
 

* 
Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează că la pagina nr.2 din Nota conceptuală a 

observat o greșeală - terenul de amplasament este situat în <comuna Vinderei>, județul 
Vaslui>, corect fiind <comuna Costești>.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că s-a luat act de observația domnului consilier județean Veziteu, ca și 
amendament, urmând a se face modificarea corespunzătoare în Nota conceptuală. 

Întreabă dacă mai sunt intervenții. 



Nemafiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean aprobarea 
amendamentului propus de domnul consilier județean Gheorghe Veziteu, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiţii "Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești 
– Mănăstirea Pârvești", precizând că acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi (29 voturi 
“pentru”). 

Amendamentul propus de domnul consilier județean Gheorghe Veziteu a întrunit 
numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 

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

Cu unanimitate de voturi (29 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii 
"Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – 
Mănăstirea Pârvești". 

* 
*    * 

 
VI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind  aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiţii "DJ 244M: DN24 - (Crasna) - Albești – Idrici – 
Roșiești (DJ 244A)" și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
 

* 
Revine în sala de ședință domnul consilier județean Mădălin-Claudiu Căciulă. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 30. 
 

* 
 

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 (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "DJ 
244M: DN24 - (Crasna) - Albești – Idrici – Roșiești (DJ 244A)". 

 
* 

Părăsește sala de ședință doamna consilier județean Cristina-Mihaiela Tiron. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 29. 
 

* 
VII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiţii "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 244C: HUȘI 



(DN24B) – PĂDURENI – LEOȘTI – VĂLENI – URLAȚI - DIMITRIE CANTEMIR – DJ 244A (MUȘATA)" 
și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Domnul 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 (29 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii 
"REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 244C: HUȘI (DN24B) – PĂDURENI – LEOȘTI – VĂLENI – 
URLAȚI - DIMITRIE CANTEMIR – DJ 244A (MUȘATA)". 

 
* 

*    * 
VIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind  aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ 
Galați (Gara Tălășmani)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Domnul 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 (29 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ 
Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)", aprobat pentru finanțare 
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

* 
Revine în sala de ședință doamna consilier județean Cristina-Mihaiela Tiron. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 30. 
 

* 



IX. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și 
modernizare DJ 242 G: Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădești", aprobat pentru finanțare 
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre, cu luarea în considerare a amendamentului formulat de 
vicepreședintele consiliului județean.  

Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

reamintește că a fost depus un amendament la proiectul de hotărâre. Fiind prezentat în 
cadrul comisiilor de specialitate și publicat pe site-ul consiliului județean, cere permisiunea 
de a nu mai fi prezentat. 

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

amendamentului propus la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general 
actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
"Reabilitare și modernizare DJ 242 G: Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădești", aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 
obiectivului, precizând că acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi (30 voturi 
“pentru”). 

Amendamentul propus de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului 
Județean Vaslui, a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 

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

Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 G: Vinderei (DJ 242C km 
0+000) – Brădești", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul 
local pentru realizarea obiectivului. 

 
*    

*    * 
X. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

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



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

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

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

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

aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod 
pe DJ 245E, km. 2+705" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

 
*    

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

precizează că Informarea cu privire la proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor 
Solide în Județul Vaslui solicitată de doamna consilier județean Iuliana Teslariu a fost 
transmisă tuturor membrilor consiliului județean și a fost publicată pe site-ul consiliului 
județean.  
               Dă cuvântul domnilor subprefecți ai județului Vaslui Dorin-Neculai Apostu și Mircea 
Gologan. 

Domnul Mircea Gologan declară că este obligația conducerii Instituției Prefectului – 
Județul Vaslui de a fi prezentă la ședințele consiliului județean și cât va ocupa această 
funcție va fi prezent la ședințe, cu excepția momentelor în care va fi plecat, întrucât relația 
dintre cele două instituții trebuie să fie corectă și eficientă.  

Reamintește că este Ziua Pompierilor și în această zi se împlinesc 174 de ani de la 
Bătălia din Dealul Spirii. 

Domnul Dorin-Neculai Apostu mulțumește pentru invitația la ședința consiliului 
județean, adresând felicitări doamnelor și domnilor consilieri județeni, pentru că prin votul 
acestora contribuie la dezvoltarea Județului Vaslui.  

 
*    

*    * 
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 13 septembrie 

2022. 
 
Ora 1515 

 

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


