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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
    încheiat astăzi, 14 iunie 2022, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

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

lucrările şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr. 136/2022, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

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

Declară deschise lucrările acesteia. 
Domnii consilieri județeni Dorin Emil și Gheorghe Veziteu participă la ședința 

consiliului județean prin utilizarea aplicației ZOOM, conform art. 180 alin. (1), teza a 2-a din 
Codul administrativ. 

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

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

 
* 

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

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

1. Referat constatator nr. 8860/06.06.2022 privind încetarea de drept a mandatului 
de consilier județean al domnului Pălăduță Louis-Iulian; 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 
mandatului de consilier județean al domnului Pălăduță Louis-Iulian; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 4 al articolului 2 din Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului 
Vaslui, pe anul 2022; 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea  a II-a a bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2022; 

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea către 12 unităţi administrativ-teritoriale 
ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din 
impozitul pe venit, pentru anul 2022; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 36/2022 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente 
semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022; 

8. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul 
privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și 
echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, către Spitalul Județean de Urgență Vaslui; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) 
– Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, județul 
Vaslui"; 



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 "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian 
– Tăcuta – Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui"; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H: DJ 244 – 
Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui"; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-
militare a judeţului Vaslui, ediția 2022; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică Vaslui; 

14. Informare cu privire la deplasarea efectuată în perioada 23-27 mai 2022 în 
Bruxelles, Belgia. 

* 
*     * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”). 
 

* 
*     * 

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

 
* 

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

faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, este necesar 
votul majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, cu excepţia proiectelor de 
hotărâre de la punctele 4, 5, 7, 8, 9, 10 și 11,  pentru adoptarea cărora este necesar votul 
majorității absolute – 17, 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 31 mai 2022 în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului 
acestuia, precizând că, în cadrul şedinţei, există posibilitatea contestării conţinutului 
acestuia şi a solicitării menţionării exacte a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă. 

Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului 
judeţean din data de 31 mai 2022, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi (33 voturi “pentru”). 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 

Doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu anunță că nu va participa la votul 
proiectului de hotărâre aflat la punctul 6 pe ordinea de zi a ședinței consiliului județean. 
 

* 
*    * 



I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
faptul că, la punctul unu pe ordinea de zi a fost înscris Referatul constatator                           
nr. 8860/06.06.2022 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al 
domnului Pălăduță Louis-Iulian. 

Întreabă dacă sunt sunt intervenţii. Nu sunt. 
 

*    
*    * 

II. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului 
de consilier județean al domnului Pălăduță Louis-Iulian și dă cuvântul domnului Cain Dan-
Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi 
coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

Preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi 
coordonarea consiliilor locale, precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
sunt intervenții. Nu sunt. 

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

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al 
domnului Pălăduță Louis-Iulian. 

*    
*    * 

III. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 4 al articolului 2 din Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare și dă cuvântul 
domnului Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică 
locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

Preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi 
coordonarea consiliilor locale, precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
sunt intervenții. Nu sunt. 

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

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea punctului 4 al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, 
cu modificările și completările ulterioare. 

*    
*    * 

IV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui, 
pe anul 2022 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, președintele 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.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele 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: 30 voturi “pentru” și 3 “abțineri“ 
(Iacob Liviu, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind rectificarea a III-a a 
bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022. 

 
*    

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

proiectul de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, președintele 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.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele 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: 31 voturi “pentru” și 2 “abțineri“ 
(Iacob Liviu, Veziteu Gheorghe). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea rectificarea  a II-a a bugetului 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 
anul 2022. 

*    
*    * 

VI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind repartizarea către 12 unităţi administrativ-teritoriale ale 
Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din 
impozitul pe venit, pentru anul 2022 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, președintele 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 Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă  
sunt intervenții.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Valentin Crețescu. 
Domnul Valentin Crețescu cere permisiunea de a depune un amendament la 

proiectul de hotărâre din partea colegilor de la Partidul Național Liberal. 
Remarcă, și de această dată, că la alocările bugetare Primăria comunei Pădureni 

apare cu o importantă sumă de bani. De-a lungul timpului a urmărit cu atenție alocările din 
bugetul Consiliului Județean Vaslui, inclusiv alocările bugetare anterioare, și a observat că 
Primăria comunei Pădureni este abonată la acest buget, idee ce i-a fost întărită și de colegii 
liberali care au mai multe mandate în acest consiliu. 

Declară:  
“De 30 de ani primarul promite locuitorilor satului Ivănești, unde am fost născut și 

crescut, că va asfalta cei 2-3 km de drum pietruit, până la marginea de jos a satului.  



Trebuie să știți că, an de an, piatra a fost cărată de ploi; nu știm de unde. Pe apa 
sâmbetei, poate, ca și bugetul alocat de dumneavoastră, an de an, acestei comune. Iar de 
fiecare dată când plouă, drumul respectiv devine impracticabil pentru locuitorii satului, 
dintre care mulți au locuri de muncă la Huși și se deplasează, fie cu mașinile personale 
cumpărate din mica lor agoniseală, fie cu naveta asigurată de către o firmă de la oraș. Mai 
nou, această firmă intenționează să-și retragă mijloacele de transport, pentru că reparațiile 
efectuate la autovehicule depășesc bugetul de încasări al firmei. 

Pentru ruta Pădureni-Ivănești a existat un proiect care cuprindea toată lungimea 
drumului, până la marginea din jos. S-au terminat resursele în deal la Capotești, din motive 
numai de Dumnezeu știute sau de primar. 

În satul Pădureni, în lăcașul de suflet al primarului, pe unde a trecut asfaltul, s-au 
făcut rigole după capul cuiva care nu avea nicio treabă cu meseria de constructor. Oamenii 
spun că au fost atât de adânci, încât toți s-au gândit că de acolo și-a început domnul primar 
piscina. 

Mai nou, s-a gândit că s-ar putea îneca vreun copil și a început să taseze pământ 
pe fundul rigolei. Un Dorel mai zelos a pus prea mult pământ, iar a doua zi a fost pus să-l 
scoată; pe bani - că sunt de la fiecare alocare din bugetul consiliului județean. Primăria 
Pădureni are abonament la acest buget, precum comunele Hoceni sau Ștefan cel Mare. 

Propun la final, domnule președinte, ca, până la următoarea alocare bugetară, 
domnul primar al comunei Pădureni să țină Festivalul Fanfarelor din deal la Capotești, spre 
Ivănești în jos, și să dea Dumnezeu o bură de ploaie, că ne trebuie! 

Vă mulțumesc!” 
Dă citire amendamentului: 

 
                                            “Amendament 

la Proiectul de hotărâre privind repartizarea către 12 unităţi administrativ-teritoriale ale 
Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din 

impozitul pe venit, pentru anul 2022 
 

Ca urmare a solicitărilor de sprijin financiar pentru rezolvarea unor probleme 
stringente, propunem ca suma totală disponibilă de 5190 mii lei din impozitul pe venit să fie 
alocată către următoarele unități administrativ-teritoriale: 

1. Arsura – suma de 200 mii lei; 
2. Bogdana – suma de 100 mii lei; 
3. Boțești – suma de 200 mii lei; 
4. Ciocani – suma de 200 mii lei; 
5. Tăcuta – suma de 100 mii lei; 
6. Codăești – suma de 100 mii lei; 
7. Văleni – suma de 100 mii lei; 
8. Costești – suma de 100 mii lei; 
9. Crețești – suma de 100 mii lei; 
10. Dimitrie Cantemir – suma de 100 mii lei; 
11. Perieni – suma de 200 mii lei; 
12. Poienești – suma de 300 mii lei; 
13. Grivița – suma de 80 mii lei; 
14. Pogana – suma de 80 mii lei; 
15. Dragomirești – suma de 80 mii lei; 
16. Todirești – suma de 300 mii lei; 
17. Zăpodeni – suma de 350 mii lei. 
18. Negrești – suma de 2500 mii lei. 
Total: 5190 mii lei. 

Semnat: Grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal.” 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 

plenului consiliului județean aprobarea amendamentului domnului consilier județean Valentin 
Crețescu, la proiectul de hotărâre privind repartizarea către 12 unităţi administrativ-



teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean 
Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2022, precizând că s-au înregistrat: 12 voturi 
“pentru” (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, 
Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Rotariu Bogdan, Ștefan 
Gheorghe, Veziteu Gheorghe, Teslariu Iuliana), 18 voturi “împotrivă” (Buzatu Dumitru, 
Căciulă Mădălin-Claudiu, Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Iordache Viorel-Cornel, 
Lupu Costică, Marian Dan-Mihai, Miron-Feraru Roxana-Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, Pricop 
Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Șteimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, 
Trifan Ciprian-Ionuț, Voicu Vasile, Zară Costel) și 2 “abțineri“ (Cain Dan-Liviu, Braniște 
Sorin). 

Nu a votat doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
Amendamentul propus de domnul consilier județean Valentin Crețescu nu a 

întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

mai sunt intervenții. Nu sunt. 
Precizează că a propus această formulă de repartizare neținând cont, ca 

întotdeauna, de coloratura politică, ci de nevoile administrative. 

Totodată, aduce la cunoștință că nici această formulă nu este îndestulătoare 
pentru acoperirea unor nevoi strict obiective, de închidere a unor proiecte care au finanțare 
din fonduri europene. Trebuie să găsească resursele necesare pentru acoperirea acestor 
nevoi, astfel încât acele proiecte să nu fie închise, iar colegii din administrația orășenească, 
municipală sau comunală să nu fie nevoiți să restituie din sumele pe care le-au atras și care 
fac cinste tuturor. Cu atât mai mult, cu cât acele sume au fost atrase în beneficiul 
localităților pe care le guvernează.    

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 18 voturi “pentru” și 14 “abțineri“ 
(Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Braniște Sorin, Bularda Carmen, 
Cain Dan-Liviu, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Rotariu 
Bogdan, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe, Teslariu Iuliana). 

Nu a votat doamna consilier județean Bîicu Mihaela-Vica.   

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind repartizarea către 12 
unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la 
dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2022. 

*    
*    * 

VII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 36/2022 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare 
aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022 și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

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

proiectului de hotărâre. 



Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 36/2022 privind 
stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea 
al anului școlar 2021-2022. 

* 
*    * 

VIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al 
Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și 
echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, către Spitalul Județean de Urgență 
Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

2. Zară Costel, secretarul 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. 
Domnii Cain Dan-Liviu și Zară Costel precizează că s-a avizat favorabil proiectul de 

hotărâre.   
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

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

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

transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, 
achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui”, către Spitalul Județean de Urgență Vaslui. 

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 
243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, 
județul Vaslui" și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

3. Zară Costel, secretarul 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. 
Domnii Cain Dan-Liviu, Puf Vasile și Zară Costel precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

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

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

aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 



"Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – 
Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, județul Vaslui". 
 

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 

 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu 
Galian – Tăcuta – Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui" și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

3. Zară Costel, secretarul 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. 
Domnii Cain Dan-Liviu, Puf Vasile și Zară Costel precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 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 
"Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta – Focșasca 
- limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui". 

 

*    
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Sorin Braniște. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean 
DJ 244 H: DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui" și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

3. Zară Costel, secretarul 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. 



Domnii Cain Dan-Liviu, Puf Vasile și Zară Costel precizează că s-a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
sunt intervenții. Nu sunt. 

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

Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H: DJ 244 – Viișoara – Urdești – 
Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui". 

*    
*    * 

XII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a 
judeţului Vaslui, ediția 2022 și dă cuvântul domnului Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei 
juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru 
a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

Preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi 
coordonarea consiliilor locale, precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 
*    

Revine în sala de ședință domnul consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 

 
* 

Discuţii: 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă  
sunt intervenții.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob solicită informații referitoare la proiectul de hotărâre. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului Ochianu Gheorghe, consilier în cadrul Direcției Economice - Compartimentul 
Documente Clasificate și GDPR, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui. 

Domnul Ochianu Gheorghe precizează că o parte din documentele care se regăsesc 
în Monografia economico-militară a judeţului Vaslui sunt secrete de serviciu. În 
ansamblul ei, toată monografia este secret de serviciu. Aceasta cuprinde toate 
elementele care țin de infrastructura județului, școli, populație, locuințe. Este o 
lucrare amplă care conține 500-600 de pagini.  

Totodată, informează că cine dorește acces la aceste documente trebuie 
să obțină autorizație de acces la documente secrete de serviciu de la conducerea 
Consiliului Județean Vaslui, așa cum este prevăzut de legislația în vigoare, 
respectiv Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale 
de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările 
ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
mai sunt intervenții. Nu sunt. 

Supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 
2022. 

 



*    
*    * 

XIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Vaslui și dă cuvântul domnului Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de 
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta 
avizul la proiectul de hotărâre. 

Preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi 
coordonarea consiliilor locale, precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
sunt intervenții. Nu sunt. 

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

Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui. 

 
*    

Revine în sala de ședință domnul consilier județean Sorin Braniște. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 

 
*  

XIV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
Informarea cu privire la deplasarea efectuată în perioada 23-27 mai 2022 în Bruxelles, 
Belgia. 

Întreabă dacă sunt intervenţii, întrebări, observaţii.  
Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu adresează următoarea întrebare domnului 

vicepreședinte Dan-Mihai Marian: „În ce măsură experiența dobândită în această vizită se 
transformă în acțiuni concrete, de reducere a cheltuielilor cu salariile, la nivelul consiliului 
județean?”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă: „De 
reducere a cheltuielilor cu salariile?! Noi aveam de gând să le mărim. Acum le reducem?!”  

Domnul Gheorghe Veziteu răspunde că, odată cu digitalizarea, se așteaptă la o 
compensare.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, spune că, pe 
viitor, e posibilă reducerea anumitor cheltuieli, însă nu a salariilor, deoarece ”trăim într-o 
situație de criză cu niște creșteri mari de prețuri”. Declară: „Nu fac parte dintre fariseii care 
spun: «De ce se măresc salariile la funcționarii publici?», având în vedere că masa 
funcționarilor publici nu este una nesemnificativă, ca pondere, în rândul salariaților din 
România (…) și nu trebuie să ne jucăm cu salariile a unui milion de oameni ci, dimpotrivă, de 
câte ori avem ocazia, să le corectăm. Să le facem să țină și ele pasul cu niște indicatori, cum 
ar fi cei care se referă la creșterea prețurilor bunurilor de consum care intră în coșul zilnic, 
care trebuie să fie o bază pentru calculul salarial.” E de părere că nu poate asista la o 
creștere a prețurilor, iar salariile să fie scăzute, subliniind că e o viziune pe care nu a 
împărtășit-o niciodată, invitându-i, totodată, și pe ceilalți consilieri să facă la fel.  

Domnul Gheorghe Veziteu explică că este de acord cu creșterea salariilor, însă pe 
merit, ”în funcție de productivitatea și de profesionalismul cu care lucrează oamenii”. Spune 
că voia să știe, de la domnul vicepreședinte Dan-Mihai Marian, dacă dumnealui se gândește la 
niște măsuri concrete de a implementa, la nivelul consiliului județean, ce a învățat din 
această vizită.  

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

Domnul Liviu  Iacob constată că domnul președinte nu l-a înțeles bine pe domnul 
Gheorghe Veziteu. Precizează că problema este de micșorare a cheltuielilor bugetare 
referitoare la salarii, ca urmare a digitalizării, prin reducerea numărului de personal. E de 



părere că o majorare a cheltuielilor bugetare salariale duce, implicit, la o micșorare a 
veniturilor întreprinzătorilor, a celor care plătesc impozite. Spune că se referă la mărirea 
progresivă a veniturilor și alte impozite. Afirmă că acest lucru duce la o majorare a 
cheltuielilor salariale și la o micșorare a veniturilor pentru cei care plătesc impozite. Declară: 
“Ca să vă plătim salariile la bugetari!”   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, intervine cu 
aprecierea că domnul Iacob se află în eroare.  

Domnul Liviu  Iacob răspunde că nu se află în eroare.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îl invită la 

cuvânt pe domnul vicepreședinte Dan-Mihai Marian. Subliniază că a înțeles foarte bine ce a zis 
domnul Gheorghe Veziteu și speră că, în ceea ce-l privește, a fost destul de explicit în cele 
afirmate. Totodată, menționează că, dacă va mai fi un prilej, va face precizări în legătură cu 
poziția domniei sale referitoare la veniturile salariaților din sectorul bugetar aferent 
competențelor consiliului județean. Face observația că se vehiculează permanent ideea, în 
rândul multora,  că «salariile le plătim noi». Declară că în realitate sunt plătite doar datoriile 
fiecăruia față de statul român.  

Domnul Liviu  Iacob intervine cu afirmația: „Ca să vă plătească statul măririle de  
salarii, trebuie să mărească impozitele”.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
„Impozitele sunt datoriile dumneavoastră către stat”. 

Domnul Liviu  Iacob  face observația că datoriile plătite către stat se duc la pensii 
și salarii. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, subliniază că  
sunt tot felul de obligații ale cetățenilor. Și pentru că și domnul Iacob este cetățean al 
acestui stat, poate protesta dacă nu mai vrea să plătească. Informează că este o structură 
specializată a statului care administrează aceste venituri provenite din obligațiile către stat.  

Domnul Liviu  Iacob întreabă de ce domnul președinte nu merge în privat să-și 
câștige salariul.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că 
dumnealui  desfășoară activitate și în privat, plătește salarii și niciodată nu a făcut opoziție la 
creștere de salarii. Toți cei care lucrează pentru domnia sa, în privat, plătesc impozitul. Nu-și 
permite să facă rabat de la obligațiile de stat. Salariile trebuie crescute în permanență. 

Domnul Gheorghe Veziteu explică că a spus „reducerea cheltuielilor cu salariile” 
și nu „reducerea salariilor” și că așteaptă în continuare intervenția domnului vicepreședinte 
Dan-Mihai Marian. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, explică că nu 
toate cheltuielile se reflectă în salariu, ci sunt cheltuieli aferente salarizării personalului. Îl 
invită pe domnul Dan-Mihai Marian să-și exprime părerea. 

 Domnul Dan-Mihai Marian începe prin a spune că prezența domnului Gheorghe 
Veziteu, la această ședință, este o consecință pozitivă a implementării acestor tehnici de 
digitalizare în comunicare. Totodată, nu crede că digitalizarea ar duce la rezultatul dorit de 
domnul Veziteu, și anume la scăderea cheltuielilor cu salariile funcționarilor publici, ci 
presupune accesul mai facil al cetățeanului, în primul rând, la serviciile publice. Declară că, 
în prezentarea făcută, a încercat să fie cât mai riguros și să arate faptul că a văzut, la fața 
locului, atât bune practici în implementarea digitalizării, cât și perspective ale administrației 
publice locale regionale și ale Comisiei Europene.  

Subliniază că la nivelul Consiliului Județean Vaslui există o preocupare extremă în 
a implementa fel de fel de forme de digitalizare, tocmai pentru a se veni în sprijinul 
cetățenilor. Informează că există și o asociație constituită la nivelul județului Vaslui, care are 
ca și scop implementarea acestor procese de digitalizare. E de părere că ar fi bine să fie 
organizată și o dezbatere cu specialiști în domeniu, la care să fie invitați, atât consilierii din 
consiliul județean și din administrația publică, cât și funcționari, deoarece consideră că 
județul Vaslui este un pic în urmă, din motivul că nu și-a fixat niște priorități și niște 
termene. Precizează că, în urma acestei vizite, a concluzionat, în primul rând, necesitatea 
unei agende digitale, la nivelul Consiliului Județean Vaslui. Spune că în perioada următoare, 



precedată de o dezbatere la care să participe cât mai mulți din rândul celor interesați, va fi 
în măsură să prezinte asemenea aspecte.         

Domnul Gheorghe Veziteu îl felicită pe domnul vicepreședinte pentru modul în 
care a prezentat raportul, care vine să arate că respectă O.U.G. nr.57/2019, precum și 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui. Subliniază că 
întrebarea pusă de dumnealui era foarte simplă, și anume dacă s-a gândit să transleze acele 
experiențe de care a luat act la Bruxelles la consiliul județean, în scopul de a face progrese, 
de a recupera din decalajul amintit că ar exista. Precizează că participarea la ședință prin 
mijloace on-line este deja de domeniul trecutului, această practică fiind implementată deja 
de un an și jumătate. Își exprimă dorința de a avea ocazia să exploreze mai mult din 
domeniul digital. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, e de părere că 
există clar o preocupare în ceea ce privește implementarea elementelor de digitalizare, de 
deschidere a programelor de finanțare coordonate de Consiliul Județean Vaslui, pentru a 
depune solicitări pe tema aceasta. Speră că va exista și ocazia ca, după ce se vor contura 
principalele linii de finanțare, acestea să fie aprobate și acest lucru să fie făcut la o scară 
mult mai mare decât în prezent, să fie digitalizată activitatea din administrația publică 
locală.  

O invită pe doamna Ana-Smaranda Rinder, managerul Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui, să spună câteva cuvinte cu privire la activitatea spitalului. Informează că, 
probabil, în zilele următoare, va fi convocată o ședință de îndată sau extraordinară, în cadrul 
căreia vor fi luate niște hotărâri care să sprijine procesul de acreditare a spitalului.  
Subliniază că autoritatea deliberativă județeană este privilegiată, întrucât va primi finanțare 
în valoare de 65 milioane de euro pentru cele 2-3 secții de la Spitalul nr.2, care  sunt secții 
ale Spitalului Județean de Urgență.  

Doamna Ana-Smaranda Rinder informează că, în perioada cuprinsă între 27 iunie 
și 1 iulie, spitalul va fi vizitat de Comisia de acreditare a Agenției Naționale de Management 
al Calității în Sănătate, formată din 6 membri: 2 medici, 2 asistenți medicali și două persoane 
de alte specialități, care sunt evaluatori acreditați ANMCS și care, timp de cinci zile, vor 
analiza toate activitățile spitalului județean, de la activitatea medicală până la cea 
administrativă, de management. Precizează că ciclul 2 de acreditare este mult mai riguros 
decât ciclul I și se bazează mai mult pe implementare, decât pe prezentare de documente. În 
acest sens, vine cu rugămintea ca, într-o ședință care va avea loc într-un timp foarte scurt, să 
fie aprobată completarea schemei de personal, cu o parte din personalul necesar unei bune 
desfășurări a activității, care este util în completarea serviciilor care sunt deficitare la data 
acestei discuții.  

De asemenea, precizează că se va veni în fața consilierilor județeni cu hotărâri ale 
consiliului județean de reactualizare a sumelor necesare implementării proiectului pentru 
«Secția Cronici» care cuprinde, de fapt, «Secția de Recuperare Medicală», proiect care a fost 
depus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență și care, probabil, va fi 
aprobat în perioada imediat următoare. Deoarece prețurile la materialele de construcții au 
crescut, suma necesară implementării proiectului a ajuns undeva la 65 de milioane de euro, 
de la 30 de milioane cât a fost în urmă cu câțiva ani. Din punctul dumneaei de vedere, nimic 
nu mai poate fi previzionat. Totodată, informează că, în perioada imediat următoare, se va 
veni cu un proiect de hotărâre de aprobare a noilor indicatori tehnico-economici, deoarece 
prin Planul Național de Redresare și Reziliență se finanțează proiectele mature, adică cu cât 
sunt mai aproape de implementare și cu cât se scoate mai repede execuția lucrărilor la 
licitație, cu atât probabilitatea de a fi finanțați este mai mare. Așteaptă întrebări. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier Lucian-Corneliu Chirica. 

Domnul Lucian-Corneliu Chirica întreabă dacă este în plan ca spitalul să fie dotat 
cu un aparat de tip RMN în viitorul apropiat.     

Doamna Ana-Smaranda Rinder răspunde că Spitalul Județean de Urgență are în 
dotare un aparat Rezonanță Magnetică Nucleară, de 1,5 Tesla, care funcționează cam de 3-4 
ani, primit prin programul Ministerului Sănătății, finanțat de Banca Mondială. Precizează că 



este în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și consideră că nu este oportun să mai fie 
achiziționat încă unul.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, o invită pe 
doamna Ana-Smaranda Rinder să spună câteva cuvinte despre intenția de a mări capacitatea 
secției de cardiologie, de a diversifica serviciile oferite.  

Doamna Ana-Smaranda Rinder declară că zilele trecute a avut loc o discuție cu un 
partener din sfera privată, în vederea încheierii unui parteneriat public-privat, având ca scop 
diversificarea serviciilor medicale pe care spitalul le acordă. Precizează că, prin acest 
parteneriat, se urmărește atât realizarea serviciilor de diagnostic, cât și implantarea de 
stenturi, a stimulatoarelor cardiace și a defibrilatoarelor cardiace. La această oră, serviciile 
medicale  amintite se realizează la Iași, Suceava, Galați, pentru toată zona Moldovei. Afirmă 
că, în Uniunea Europeană, un astfel de centru de cardiologie intervențională se face cam la 
50.000-60.000 de pacienți. În Moldova există 4 astfel de centre, din care 2 private, la 2 
milioane de pacienți. Necesitatea realizării unui astfel de centru la Spitalul Județean de 
Urgență Vaslui derivă și din toate transferurile pe care făcute în centrele de cardiologie din 
Moldova, în special la Iași, unde timpii de așteptare pentru intervențiile programate sunt 
destul de mari, în condițiile în care cerința este extrem de mare.  

Își exprimă dorința ca și la Vaslui să se acceseze programul guvernamental STEMI, 
astfel încât Spitalul Județean de Urgență să poată pune stenturi și să facă și alte tipuri de 
intervenții, pentru a nu mai trimite pacienți cu infarct miocardic la Iași pentru stentare. 
Menționează că lucrează la acest parteneriat public-privat și că încearcă să-l implementeze 
într-un timp cât mai scurt. 

Domnul Gheorghe Veziteu, având permisiunea din partea domnului președinte de 
a lua cuvântul, declară: „Am să mă fac ecoul unor păreri venite din rândul cetățenilor din 
Vaslui, printre care s-au numărat și câțiva medici cu vastă experiență din localitatea 
noastră, și aș întreba-o pe doamna director cum răspunde acelor păreri potrivit cărora 
amenajarea la o scară superioară a stabilimentului spitalicesc, cunoscut până acum sub 
denumirea de „Spitalul Vechi”, ar fi oportun, din cauză că cei din breaslă aduc critici 
faptului că, prin revigorarea acestor secții pe care ne propunem să le facem aici, la un nivel 
superior, cum spuneam, nu ar înlătura acele fluxuri de hrană, de analize care se plimbă 
permanent, în acest  moment, între Spitalul Vechi si Spitalul Nou”.  

Întreabă dacă noua secție va beneficia de o autonomie suficient de mare, încât 
aceste dependențe să fie reduse. 

Doamna Ana-Smaranda Rinder precizează că, în urma unei analize economice, nu 
se justifică crearea în noile spații de la Spitalul nr. 2 a unei alte bucătării, spălătorii sau a 
unui alt laborator de analize medicale, care ar duce la creșterea costurilor.  

Declară: “Deja suntem la 65 mil. euro și, totuși, trebuie să obținem finanțarea. 
Dacă le propunem proiecte megalomanice de a construi încă un spital cu aceleași spații 
anexe, ca și la pavilionul central, nu vom reuși niciodată să facem o astfel de investiție! Din 
punct de vedere economic nu este eficient, având în vedere costurile cu amenajarea acestor 
spații, cu angajarea unor alți oameni care să presteze la bucătărie, spălătorie, laborator, alte 
aparate, alte cuptoare, alte mașini. Nu vă închipuiți că o bucătărie de spital reprezintă trei 
mașini de gătit! Există niște circuite, o grămadă de încăperi care trebuie să facă parte, 
spălătoriile sunt toate cu barieră biologică, cu spațiu. (...)   

Dacă în proiectul inițial aceste spații existau, în urma unei analize foarte 
pertinente nu și-au arătat utilitatea. (...) Este vorba doar de transportul hranei și a lenjeriei 
dintr-un pavilion în altul. Toate mașinile noastre cu care realizăm transportul sunt avizate de 
D.S.P., au toate condițiile și sunt izoterme. Dacă ar fi externalizată bucătăria, tot în același 
fel s-ar realiza aducerea mâncării. Consider că nu este oportună includerea acestor spații în 
noua clădire de la Spitalul nr. 2.”  

Domnul Gheorhe Veziteu declară că opinia publică a urmărit și va atrage 
învățămintele necesare din argumentația doamnei manager. De când au apărut 
documentațiile și au fost aduse în fața consilierilor județeni, sprijină acest punct de vedere, 
dar a dorit să aducă în discuție acest subiect, pentru că și cetățenii au nevoie de unele 
explicații. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
are disponibilitatea necesară de a primi la discuții pe cei care au aceste idei, pentru a vedea 
ce considerente au la bază, considerând că, poate, unele din motivele respective ar trebui 
reținute.  

Totodată, declară că scopul acestei modernizări este de a presta servicii medicale, 
nu de a face bucătării. Bucătăria de la unitatea centrala a fost păstrată, datorită unor 
conjuncturi, întrucât banii alocați pentru hrana zilnică a unui pacient erau foarte puțini și a 
fost nevoie de completare din partea consiliului județean. În urma actualizării prețurilor și 
făcând cu grijă achizițiile, s-a reușit asigurarea unei hrane consistente. Această formulă se va 
păstra în continuare, dar asta nu înseamnă angajarea altor cheltuieli pe care le implică o a 
doua bucătărie și o spălătorie de spital. 

 Consideră că spațiile destinate practicării medicinei și tratării oamenilor, precum 
și medicația necesară acestora trebuie avute în primul rând în vedere. 

Doamna Ana-Smaranda Rinder declară că, în urmă cu câțiva ani, s-a decis mutarea 
spălătoriei de la Spitalul nr. 2 care funcționa într-o clădire total improprie și era aproape de 
autodemolare. Aceasta nu este desființată, ci este mutată în pavilionul central, iar tot ceea 
ce înseamnă lenjerie de la Secția de Boli Infecțioase și TBC, secții cu potențial de infecție, se 
spală într-o spălătorie separată. Există spălătorie pentru boli infecțioase și pneumologie și 
spălătorie separată pentru celelalte secții.  

Considerând că există capacitate la spălătoria centrală, declară că nu are rost să 
mai fie cheltuiți banii pentru așa ceva. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, referindu-se 
la progresele vizibile pe care le face unitatea spitalicească, invită la vizitarea acesteia pentru 
a vedea cum au evoluat lucrurile în ceea ce privește investițiile, spitalizarea de zi, 
ambulatoriul, extinderea U.P.U., dotarea, morga, etc. 

Speră ca anul viitor, ținând cont de faptul că este o clădire de patrimoniu, să fie 
reabilitată partea exterioară a secției T.B.C. Sunt lucruri care reprezintă un progres pentru 
județul Vaslui, sunt rezultatul activității consiliului județean și a faptului că a existat 
disponibilitatea de a se mișca lucrurile înainte. 

Totodată, speră ca, la sfârșitul acestui proces de modernizare, serviciile medicale 
prestate către cetățenii care se adresează spitalului să fie de cea mai bună calitate.  

Informează că în zilele următoare se va mai desfășura o ședință de îndată sau 
extraordinară a consiliului județean și adresează domnilor consilieri județeni rugămintea de a 
fi prezenți la ședință. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Vasile Puf. 
Domnul Vasile Puf solicită, având în vedere prezența domnilor suprefecți, un 

moment de reflecție față de câteva lucruri care i s-au întâmplat personal, cu referire la două 
instituții private din județul Vaslui. Relatează faptul că a obține un document  durează foarte 
mult, iar porțile instituțiilor sunt închise.  

Este de acord cu tehnica modernă, dar domnia sa nu a simtit că ar fi avantajat într-
un fel, cel putin în relația cu aceste două instituții, față de acum câțiva ani de zile când 
mergea și rezolva problemele rapid. 

Declară că are două luni și jumătate de când așteaptă un aviz de la una dintre cele 
două instituții. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, susține că 
domnul consilier județean Vasile Puf are dreptate, pentru că într-un mod neadecvat dispar 
relațiile dintre cetățeni și administrație, odată cu digitalizarea unor activități. Dar asta nu 
înseamnă că trebuie să dezumanizăm întru totul relațiile dintre administrație  și cetățean, 
pentru că altfel nu mai înțelege nimic cetățeanul. 

Precizează că se va atrage atenția instituțiilor din subordinea consiliului județean 
pentru a nu se mai întâmpla lucrul acesta.   

În ce privește consiliul județean, se încearcă răspunderea într-un timp cât mai 
scurt la toate cererile formulate. Din acest motiv au fost înlăturate, de exemplu, și 
audiențele programate. Cine dorește să vină în audiență poate veni oricând, chiar dacă acest 
lucru comportă și anumite riscuri - sunt foarte mulți oameni cărora le plac narațiunile. 



Întreabă dacă mai sunt intervenții. 
Dă cuvântul domnului consilier județean Vasile Puf. 

Domnul  Vasile Puf subliniază că pandemia a trecut, dar la diverse unități 
administrativ-teritoriale din județ porțile au rămas închise. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că va 
lua legătura cu domnii primari, pentru a redeschide porțile dialogului cu cetățenii.  
                Dă cuvântul domnului consilier județean Vasile Voicu. 

Domnul Vasile Voicu, făcând referire la proiectul de hotărâre prin care s-au alocat 
sume celor 12 unități administrativ-teritoriale, mulțumește colegilor care au votat și 
conducerii consiliului județean, întrucât jumătate din suma alocată merge la Negrești, care 
are mare nevoie de bani pentru a asigura cofinanțarea la acel proiect destul de important 
pentru oraș și pentru județ, cel pe care îl dezvoltă Aquavas. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
acolo sunt proiecte finanțate cu bani europeni care trebuie duse la sfârșit. 

Totodată, atrage atenția, făcând o critică severă a celor care se pronunță în 
legătură cu proiectele europene, că atunci când întâmpini dificultăți nu fugi, ci trebuie să 
intervii pentru a oferi colegilor din administrație, indiferent de culoarea politică, 
posibilitatea de a onora obligația de a cofinanța proiectul. Asta s-a întâmplat la Negrești, 
fiind vorba de sistemul de reabilitare apă-canal. Anunță că vor mai trebui dați bani la 
Negrești pentru interconectarea rețelelor care au fost reabilitate. 
               Mulțumește pentru participare și declară închise lucrările şedinţei Consiliului 
Judeţean Vaslui. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 14 iunie 2022. 
 
Ora 1530 

 

 

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



Șef birou Andronic Marilena - Eugenia 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


