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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
    încheiat astăzi, 15 decembrie 2022, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 
                 

ORA 15,00 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide 

lucrările şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean 
Vaslui nr.315/2022, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 31 consilieri judeţeni în funcţie și 
președintele, lipsind domnul consilier județean Vasile Voicu și doamna consilier județean 
Mihaela-Vica Bîicu, şedinţa este legal constituită. 

Doamna consilier județean Iuliana Teslariu și domnul consilier județean Claudiu-
Mădălin Căciulă participă la ședința consiliului județean prin utilizarea aplicației ZOOM, 
conform art.180 alin.(1) teza a 2-a din Codul administrativ. 

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

Daniel-Garincha Onofrei și domnii subprefecți Dorin-Neculai Apostu și Mircea Gologan. 
 

* 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 

plenului 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 înființării Complexului de Servicii 
Comunitare Fălciu prin reorganizarea Centrului de Reabilitare și Recuperare pentru Copiii 
cu Dizabilități Fălciu din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vaslui; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole 
exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2023; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în 
Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2023; 

4. Proiect de hotărâre pentru completarea  anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 64/2022 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 
2023, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor 
subordonate; 

5. Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a unui candidat pentru 
funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” 
S.A. Vaslui; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării unui consilier județean 
care va avea calitatea de membru în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în 
perioada 01.01.2022 – 31.12.2022; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr.16 din anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 40/2022  privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Vaslui, cu modificările ulterioare; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea a patru poziții din anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.150/2022 privind aprobarea organigramei și a 



statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu 
modificările ulterioare; 

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

10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei 
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Vaslui; 

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea  a IX-a a bugetului local al județului 
Vaslui pe anul 2022; 

12. Proiect de hotărâre privind  rectificarea a VIII-a a bugetului instituțiilor 
publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță 
juridică, de asistență și reprezentare de către Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui 
în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată; 

14. Raport asupra finanțării proiectului „Construcția cazangeriei și a rețelelor 
de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalului Raional 
Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, municipiul Strășeni, raionul Strășeni”; 

15. Raport asupra finanțării proiectului ”Reconstrucția acoperișului blocului nr.1 
al Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi” derulat de Raionul Anenii Noi, Republica 
Moldova. 

* 
*     * 

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

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea către 8 (opt) unităţi administrativ-
teritoriale ale Judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui 
din impozitul pe venit încasat suplimentar, pentru anul 2022. 
               17. Proiect de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr. 78, 107, 108 și 109 din 
anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 170/2022 privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare. 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului Consiliului Județean Vaslui suplimentarea propusă, aceasta fiind aprobată 
cu majoritate de voturi, 30 voturi “pentru” și 1 ‟abținere‟- ( domnul consilier județean 
Liviu Iacob).  

* 
Supune votului plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, cu 

suplimentarea propusă, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi (31 voturi 
“pentru”). 

* 
În ceea ce priveşte modalitatea de vot, se precizează că este necesară folosirea 

votului deschis, prin ridicarea mâinii, pentru proiectele de hotărâre existente pe ordinea 
de zi, cu excepția proiectului de hotărâre de la punctul  6, unde se va utiliza votul secret, 
potrivit prevederilor art. 139 alin.(6) și (7) din Codul administrativ. 

Supune votului propunerea. 
Cu unanimitate de voturi (31 voturi „pentru”), a fost aprobată propunerea de 

folosire a votului deschis la adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, 
cu excepția proiectului de hotărâre de la punctul 6. 
 



* 
*     * 

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. 

* 
*     * 

Doamna consilier județean Cristina-Mihaiela Tiron anunță că nu va participa la votul 
proiectului de hotărâre aflat la punctul nr.10 pe ordinea de zi. 

* 
*     * 

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 2,3,4,12 și 13 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-au pus la dispoziţie procesele-
verbale încheiate în şedința ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui din data de 24 
noiembrie 2022 și în şedința extraordinară a Consiliului Judeţean Vaslui din data de 29 
noiembrie 2022 în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului acestora, precizând că, în 
cadrul şedinţei, există posibilitatea contestării conţinutului acestora şi a solicitării 
menţionării exacte a opiniilor exprimate în şedinţele respective. 

 
* 

                Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu declară: „De la bun început vreau să spun că, după 

ce am asistat la spectacolul invitaților noștri, ne simțim mai puternici, mai dispuși și la 
niște dezbateri și mai serioase ca până acum. Ne-am resetat, cum ar veni. 
                De ce vă cer să intervin la acest punct privitor la procesul verbal din 24.11.2022? 
Vă spun că am clarificat cu secretariatul, două mici neînțelegeri pe care le-am avut, iar 
ulterior am mai sesizat un aspect neînsemnat, dar eu aș vrea ca să îl reglementăm. Este 
vorba că la pagina 19, în josul paginii, eu am spus cam așa: „Este cu ghilimelele de rigoare 
o «monstră» de așa nu! Vreau să vă spun că, cuvântul «monstră» nu a apărut cu ghilimele, 
vă rog să puneți acest cuvânt cu ghilimele. Dumneavoastră ați citat cam tot ce am spus 
eu. Ghilimelele sunt pentru ce am spus eu, este o aluzie la o exprimare nefericită pe care 
a avut-o unul din demnitarii județului. Eu am crezut că va fi luată ca atare, dar dacă nu, 
eu zic să nu repetăm această greșeală. Mulțumesc mult!” 

       Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, spune 
adresându-se secretariatului: „O să vă rog să consemnați acest lucru și să modificați. Dacă 
nu mai sunt observații supun votului procesele verbale‟. 

* 
Nemaifiind observații, supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa 

ordinară a consiliului judeţean din data de 24 noiembrie 2022, al cărui conținut a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”). 

Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa extraordinară a consiliului 
judeţean din data de 29 noiembrie 2022, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate 
de voturi (31 voturi “pentru”). 



* 
*    * 

I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Complexului de Servicii Comunitare 
Fălciu prin reorganizarea Centrului de Reabilitare și Recuperare pentru Copiii cu 
Dizabilități Fălciu din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului 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. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, 
protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, 

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

proiectul de hotărâre.  
Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

     Domnul Gheorghe Veziteu precizează că, înainte de a vota proiectul, vrea să se 
discute despre o tragedie care s-a petrecut în județul nostru, în care un tată și-a omorât 
copilul de 14 ani. Aduce în discuție evenimentul, care a fost făcut cunoscut atât în media 
națională, cât și în cea locală și care a trezit reacții cu privire „la implicarea sau 
neimplicarea‟ DGASPC Vaslui, motiv pentru care, declară:  „Aș dori, dacă este cazul, să 
ascultăm câteva explicații de la domnul director, care ne face onoarea să fie prezent 
astăzi. Să spună câte vizite s-au făcut, de către serviciile sociale, pentru a avea 
certitudinea că minorul acela nefericit era sau nu în siguranță‟. 
      Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
este regretabil ceea ce s-a întâmplat, totodată fiind de părere că, înainte de ″a fi citit 
domnul Timofticiuc″, care în permanență contribuie la o imagine nefavorabilă a județului, 
e de preferat ca informațiile  să fie obținute mai întâi de la Consiliul Județean Vaslui, de 
la Direcția de Asistență Socială și de la  Unitatea Administrativ-Teritorială pe raza căruia 
s-a întâmplat evenimentul. Subliniază că se pot afla toate aceste informații, direct de la 
instituțiile subordonate, deoarece au  tot dreptul să facă lucrul acesta. 

    Susține că Partidul Național Liberal este partenerul Partidului Social Democrat și 
apreciază acest lucru. Dar nu vrea să fie condus de cei care lansează tot timpul  vehiculații 
pe care  le dau drept fapte.  

    Domnul Liviu Iacob declară: „De ce credeți dumneavoastră că Partidul Național 
Liberal este condus de Timofticiuc? E de părere că această ședință este exact locul și 
momentul în care consilierii județeni, aflând de omorul copilului aflat în plasament, 
întreabă.” 

    Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
a aflat azi?  

    Domnul Liviu Iacob precizează că a aflat zilele trecute. 
    Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, e de părere că   

o asemenea reacție e imediată: se sună la DGASPC Vaslui, se obțin  informații dacă e de  
competența instituției și dacă s-a greșit undeva. Consideră că se pune întrebarea: „Este 
vreo răspundere atrasă pentru noi, ceva?” 

    Domnul Liviu Iacob afirmă că nu înțelege de ce îl deranjează așa ceva. 
    Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, explică că 

„aceste chestiuni fac ca această imagine negativă, fabricată de unii, să planeze în 
permanență și prin repetarea obsesivă a unor ipoteze (…) pe care le lansează unii fără să 
verifice faptele‟. Subliniază: „Avem la dispoziție instrumente prevăzute de lege, instituții 
specializate, prin intermediul cărora putem să ne interesăm.” 

    Domnul Liviu Iacob spune: „Dacă îl interesa direct pe consilierul Veziteu, 
personal, despre acel copil, vă suna în momentul în care a citit acea veste”.  

    Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, subliniază că 
nu trebuie să îl sune pe dumnealui. 



    Domnul Liviu Iacob precizează: „Vă suna pe dumneavoastră în momentul în care 
a citit acea veste. Ori, în momentul în care consilierul județean Veziteu pune această 
întrebare, nu o pune pentru el, o pune pentru cei care ne-au votat și care vor să știe. Nu 
înțeleg reacția dumneavoastră”.   

    Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, consideră că 
domnul Iacob nu are dreptate, dar este opinia dumnealui. 

    Domnul Liviu Iacob explică că întrebarea nu este pusă în calitate de persoane 
fizice, ci de consilieri județeni și că prin intermediul dumnealor, pun întrebări cei care i-
au votat. Subliniază: „Și culmea este că cei care v-au votat mă întreabă și spun «mă, 
întreabă-l și tu pe domnul președinte, că este o chestie sau alta».” 

    Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că 
dumnealor, consilierii județeni, au  calitatea de a se adresa instituției care se ocupă cu 
asta. 

    Domnul Liviu Iacob e de părere că domnul președinte al consiliului județean  este 
un intermediar între consilierii județeni și instituția respectivă. 

    Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
poate fi întrebat direct de persoanele interesate și chiar există persoane care fac acest 
lucru prin intermediul emailurilor și al adreselor. 

    Domnul Gheorghe Veziteu explică că dumnealui nu a făcut decât să aducă în 
discuție evenimentul amintit,  într-un „cadru cel mai adecvat” pentru a  avea „un răspuns 
foarte scurt și credibil de la instituție”,  gândindu-se „că domnul director are ocazia să 
spulbere orice fel de alte interpretări”.  

    Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
„Domnule Veziteu, ne înțelegem foarte greu, eu am spus altceva! Cunoscând interesul 
dumneavoastră special exprimat, puteați să faceți imediat treaba aceasta, adresându-vă 
instituției care este capabilă să dea un răspuns sau să se intereseze în legătură cu cazul 
respectiv.” E de părere că nu este cazul acestei dezbateri, la acest punct de pe ordinea 
de zi. Face afirmația: „Nu știu cine este Timofticiuc, dar vă inspirați din el.” 

     Domnul Gheorghe Veziteu spune:  „(…) Noi ne facem datoria de cetățeni.” 
     Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, continuă:  „Și 

este foarte rău că vă inspirați din el, că nu a dus pe nimeni la un rezultat pozitiv al 
activității. Nici pe dumneavoastră nu vă va duce, este opinia mea”. 

     Domnul Liviu Iacob declară:  „Domnule președinte, aceeași dragoste pe care o 
aveți dumneavoastră cu Timofticiuc o am și eu.(…) cât a scris de dumneavoastră de frumos, 
pe atât a scris de mine de bine. Nu era săptămână în care să nu apară vreun articol laudativ 
la adresa mea”. 

     Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că știe 
acest lucru. 

     Domnul Liviu Iacob menționează că cei din grupul PNL nu fac chestiile astea 
pentru că le spune domnul Timofticiuc, ci le fac pentru că dumnealor vor să-l întrebe pe 
domnul președinte, iar domnia sa să le răspundă. 

     Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, explică că nu 
a contestat niciodată dreptul dumnealor de a întreba niște lucruri, doar că soluțiile 
sugerate de domnia sa pot oferi o informare mai bună, rapidă și exactă. Motivează: „Pentru 
că avem instrumentele acestea, sunt ale noastre, nu sunt ale mele. (…) Avem aceste 
instrumente și ne putem interesa rapid și nu trebuie să așteptăm dezbaterea de la punctul 
unu,  cu alt subiect, să ne interesăm de treaba asta”. Îl roagă pe domnul Dragoș Cazacu, 
director al DGASPC Vaslui, să le prezinte situația. 

     Domnul Cazacu Dragoș precizează că, nu doar prin ceea ce au scris colegii din 
presă,  este un eveniment tragic, ci pentru toți, inclusiv pentru specialiștii din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Aduce la cunoștință faptul că 
acest copil a avut nevoie, în trecut, de protecție, dar această protecție era una provizorie. 
Susține că au fost demarate două anchete: una de către  poliție, iar cealaltă de către  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția  Copilului Vaslui. Când a fost securizat, 



nu a fost pe baza agresiunii sau al unui abuz. El a fost securizat pentru că a fost găsit pe 
un drum județean plimbându-se singur, neînsoțit. A fost adus la DGASPC Vaslui de către 
poliție, și a fost demarată o anchetă, unde au fost făcute  verificări împreună cu D.A.S. de 
la primărie.  

     Situația nu era din cauza  unui abuz, ci pentru că acel copil umbla neînsoțit pe 
un drum județean, dar toate elementele acestea sunt parte dintr-o anchetă internă și o 
anchetă a poliției municipale. Detalii suplimentare nu cunoaște. Atunci nu erau cunoscute 
astfel de  elemente, așa cum și D.A.S. de la primărie, în continuare, susține că tatăl avea 
în continuare comportamentul total revizuit. 

     Domnul Gheorghe Veziteu intervine cu următoarea rugăminte: „Domnule 
președinte, dați-mi posibilitatea să îi mulțumesc domnului director, eu sunt mulțumit cu 
ce ne-a explicat, asta este situația (…) și sper că a avut o bună ocazie să spulbere bănuielile 
că, undeva, nu se face treabă (…). Vă mulțumesc! Am priceput”. 

     Domnul Cazacu Dragoș precizează că deține toate documentele la 
dosar.Informează: „A fost demarată ancheta internă, pentru că aceasta este procedura de 
a răspunde organelor abilitate, în caz de sunt alte întrebări. Iar în ceea ce privește 
telefonul, domnule Iacob să știți că răspund indiferent de culoarea politică, de persoană, 
la orice oră”.    

     Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îi sfătuiește 
pe consilierii județeni  să  încerce, cu încredere, să se adreseze domnului director. 
Subliniază: „Dacă vreți, pentru că eu nu pot să impun acest lucru, imediat cum apar 
asemenea situații sunați la instituțiile noastre.(…) Eu vă recomand acest lucru, pentru că 
este cea mai bună și rapidă informare(…). Sunați prin intermediul nostru! Pentru că, 
altminteri, proliferează o sumedenie de informații false. Am citit articolul și eu de asta 
m-am enervat. Acum era vinovat Consiliul Județean Vaslui  cu consilierii județeni și 
Direcția, că nu am luat măsuri. Nu suntem vinovați, pentru că nu putem să introducem în 
sistem, când vrem noi, copiii oamenilor de acasă, să îi ducem să îi ținem acolo, pentru că 
s-ar putea să fim învinuiți de sechestrare a oamenilor. Trebuie să înțelegem, cu tot 
tragismul acestei chestiuni, că nu putem face nimic fără să aplicăm în litera legii și să 
respectăm regulamentele care guvernează activitatea noastră. Cred că este un subiect 
care, probabil, se va mai discuta. Vedem ce se va întâmpla. Tragismul întâmplării s-a 
consumat, deci nu mai avem ce să mai facem, acum. Dumnezeu să îl odihnească pe sufletul 
acela nevinovat care a fost victima  acestei agresiuni. Acum, să trecem la punctul nostru 
de dezbatere și să vedem dacă mai sunt intervenții. Dacă este vreo nelămurire cu 
exercitarea voturilor, să spuneți din timp.” 

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
               Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea înființării Complexului de Servicii Comunitare Fălciu prin reorganizarea 
Centrului de Reabilitare și Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități Fălciu din structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui. 

* 
*    * 

II. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole 
exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2023 și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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

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

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

proiectul de hotărâre.  



Întreabă dacă dorește cineva să intervină. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
                Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în 
contractul de arendă pentru anul fiscal 2023. 

* 
*    * 

Preia conducerea ședinței domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Vaslui. 

* 
*    * 

III. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere 
în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru 
anul 2023 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.  
               Dă cuvântul domnului Gheorghe Veziteu. 

     Domnul Gheorghe Veziteu, observă:  „Se menționează în material, că cei ce nu 
au venituri proprii nu datorează plata contribuțiilor de întreținere, iar aceasta se va face 
de la bugetul județului. Aș vrea să întreb dacă sunt asemenea cazuri, care nu datorează, 
cazuri extreme și câte ar fi”.  

     Domnul Dragoș Cazacu răspunde că sunt astfel de cazuri, însă un număr de cazuri 
nu poate da exact.  Precizează că modificarea costurilor apare în urma Hotărârii de Guvern 
nr.1253 care modifică Hotărârea de Guvern nr.426. Aici, Consiliul Județean dă sprijin 
pentru cele două centre pentru persoane vârstnice, Huși și Giurcani. Subliniază că  
obligativitatea instituției, conform legislației, este de a depăși costul standard adoptat prin 
hotărâre de guvern; având o astfel de depășire, urmărește cheltuielile de funcționare și 
dezvoltare. 

     Domnul Gheorghe Veziteu subliniază: „Suntem județ al sărmanilor, deci nu mă 
mir că sunt cazuri”. 

     Domnul Dragoș Cazacu declară că poate face „un material informativ și defalcat 
pe fiecare categorie de beneficiari de dependență și ca număr”. 

     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează: „O să încercăm să derulăm ședința așa cum se derulează o ședință, prin 
președintele de ședință. Un județ al sărmanilor, sărmani sunt peste tot, și la Viena, și la 
Linz, și la Munchen ,și în România și peste tot există asistență socială”. 
       Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
                Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată 
hotărârea privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de 
îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2023. 
                                                                    * 

  *    * 



IV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru completarea  anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr.64/2022 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul 
fiscal 2023, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor 
subordonate 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.  
Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 

     Domnul Liviu Iacob spune că s-a uitat  pe material și nu a găsit ce înseamnă «taxa 
pentru emiterea acordului unic pentru CAU»”. 

     Domnul Țuțuianu Mircea, directorul executiv al Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, răspunde:  „Comisia pentru 
Acorduri Unice”. 

     Domnul Liviu Iacob observă: „Dar în material nu scrie nimic”.  
     Domnul Țuțuianu Mircea explică: „Scrie abrevierea”. 
     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, e de 

părere că trebuia specificat în paranteză, ce semnifică abrevierea „C.A.U.‟  
     Domnul Liviu Iacob subliniază că a văzut,  de multe ori,  că se greșește în 

materialele acestea și propune să se facă o paranteză din care să rezulte că prescurtarea 
CAU înseamnă Comisia de Acord Unic”. 

     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, e de 
acord să fie făcut acest lucru, fie la următoarea ședință în care  va fi  luat în discuție și se 
va  specifica acest lucru, fie  în această ședință, prin amendament. 

    Domnul Liviu Iacob  declară: „Eu v-am făcut un amendament oral”. 
    Domnul Gheorghe Veziteu informează că la vremea când s-a adoptat Hotărârea 

Consiliului Județean Vaslui nr.64/2022 și s-a vorbit de această Comisie pentru Acord Unic, 
despre care consideră că existența acesteia  reprezintă un avantaj,  dumnealui a întrebat 
în cadrul ședinței Comisiei de Urbanism „cam cum vine treaba cu acel 300 de lei‟ și i s-a 
explicat o singură dată. Declară: ‟Acum, văd că totuși este un pic nuanțat și iau notă de 
aceste chestiuni, dovadă că se face îndreptarea la ceea ce nu a fost la vremea respectivă”. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  
supune la vot amendamentul domnului Liviu Iacob, de a  introduce pe lângă abreviere și  
denumirea comisiei.  

Precizează că acest amendament a fost votat în unanimitate, cu 31 de voturi 
“pentru”. 

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, cu amendamentul adoptat. 
                Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
completarea  anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.64/2022 privind 
aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, care constituie venituri la 
bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate. 
 

* 
Domnii Dumitru Buzatu și Costel Zară părăsesc sala de ședințe.  

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 29. 
* 



V. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind propunerea de numire a unui candidat pentru 
funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și 
Poduri” S.A. Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică și de disciplină, administraţie 
publică locală și 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.  
Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

     Domnul Gheorghe Veziteu informează: „Am studiat materialul, ca și 
dumneavoastră, și am văzut că singurul candidat este domnul director Pricope. Deci, dacă 
va fi aprobat, el va deveni un administrator executiv cu funcție dublă. De asemenea, am 
mai văzut că a fost încheiat un contract cu o firmă care a devenit expertul independent. 
Se numește ″Fox Management″. Se vorbește în material de ″lista lungă″, ″lista scurtă″, 
care (…) sunt tot cu un singur candidat și cea lungă și cea scurtă, dar acestea sunt 
realitățile. Aș vrea să pun o întrebare cu privire la interviul care s-a desfășurat, văd eu 
aici, în data de 10.11.2022 și se precizează că a avut loc prin mijloace online.  

     Aș vrea să întreb ce a însemnat online: zoom, emailuri, alte chestiuni? Bănuiesc 
că s-a întocmit un proces verbal de către comisia de evaluare și aș fi fost bucuros dacă, în 
materialele ședinței, aș fi văzut acel proces verbal, în care ar fi fost consemnate 
întrebările membrilor comisiei și răspunsurile domnului director, așa încât, la finalul 
discuțiilor și după completarea matricelor, așa cum prevede procedura guvernanței 
corporative, dumnealui a obținut o medie foarte bună 98,3 puncte. Deci, asta era 
întrebarea cu privire la interviu.  

    După aceea, o să mai semnalez câteva lucruri, dar după ce aflăm răspunsul de la 
domnul director și comisie”. 

     Domnul Constantin Pricope precizează că  interviul a avut loc telefonic, în jur 
de 40 de minute. Acesta a depus, atunci când a fost admis pe lista scurtă, și o declarație 
de intenție, în care a completat, în conformitate cu prevederile legale. A fost întrebat 
despre principiile guvernanței corporative, despre administrare, despre ceea ce dorește 
administratorul să facă și apoi, în urma discuțiilor, doamna expert independent a înaintat 
un raport pe care l-a citit și dumnealui, ulterior. 

     Domnul Gheorghe Veziteu afirmă: „Mă gândesc că, poate, era bine ca expertul 
independent să vină să participe la lucrările comisiei, aici; nu era mare problemă să vină 
să facă o deplasare de la București, unde am văzut că este sediul, și sper, în continuare, 
că acel proces verbal există și cuprinde toate aceste întrebări și răspunsuri. Eu fac aceste 
observații în sprijinul nostru al consilierilor, ca să ne asigurăm că totul a decurs conform 
legii în domeniu. Vreau să mai spun că noi, consilierii Partidului Național Liberal, nu am 
votat Comisia de Evaluare pentru Reînnoirea Mandatelor, că așa s-a chemat această 
comisie, care, printre altele, avea menirea ca, în cazul în care se vacantează un post, să 
devină comisie de evaluare și în cazul selectării unui alt candidat. Cum este situația 
noastră, deci nu am votat-o.  

     În al doilea rând, vreau să vă amintesc că am avut o  discuție cu domnul director 
și nu prea ne-a convins cam câți kilometri de drumuri județene sunt,  nici per total sau 
nici în structură, mă rog, sau nu a fost la curent cu realitățile pe care le spuneți 
dumneavoastră că le cunoașteți dumneavoastră, aici la sediul Consiliului Județean și, de 
asemenea, îmi aduc aminte că am făcut câteva interpelări, în mai multe rânduri, privitor 
la acea livadă din Emil Racoviță, comuna Dănești, întrebând dacă s-au obținut ceva din 
cele 10,35 hectare de livadă și nu am primit nici acum un răspuns. Deci noi probabil că o 
să fim mai reținuți în a acorda votul”.   



      Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că există procesul verbal al expertului independent, iar dacă dorește poate face 
o solicitare pentru a-l vedea, deoarece este un document public. Declară: „În ceea ce 
privește numărul de kilometri, v-am explicat și nu revin să vă explic acel lucru, pe care vi 
l-am explicat data trecută. Cred că am mai explicat de două ori, înaintea ședinței 
anterioare. Dacă mai sunt alte discuții”. 

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că în urma centralizării voturilor s-au înregistrat: 17 
voturi “pentru” și 12 “abțineri“ (Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda 
Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu,  Iacob Liviu,  Rotariu 
Bogdan, Ștefan Gheorghe și Veziteu Gheorghe, Afteni Mitică și Teslariu Iuliana). 
                Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind propunerea de 
numire a unui candidat pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al 
Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui. 

* 
*    * 

VI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea nominalizării unui consilier județean 
care va avea calitatea de membru în Comisia pentru evaluarea performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea 
desfășurată în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 și dă cuvântul  domnului Cain Dan-
Liviu, preşedintele comisiei juridică și de disciplină, administraţie publică locală și 
coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier județean Cain Dan-Liviu precizează că s-a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre.  

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

Domnul Gheorghe Veziteu propune din partea Partidului Național Liberal pe 
domnul consilier județean Liviu Iacob, de profesie jurist. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că din partea grupului consilierilor județeni ai partidului ALDE PRO ROMÂNIA a 
fost nominalizat domnul  Dan-Mihai Marian, vicepreședinte al Consiliului Județean 
Vaslui.  

Întreabă dacă mai sunt alte propuneri.  
Nu sunt. 

               Domnul Liviu Iacob propune să se explice procedura de vot, motivând: „pentru 
că data trecută ați explicat-o, dar modalitatea de vot efectivă pe buletinul de vot, să le 
explicați, pentru că, neexplicându-le, data trecută au fost 5 voturi nule”. 
      Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
răspunde:  „Se taie”. 
      Domnul Liviu Iacob întreabă: „Ce se taie?”  
      Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
răspunde: „unul din răspunsuri, ″da″ sau ″nu″;  dacă tai «nu» este da, iar dacă tai «da» este 
nu. Este simplu!”  
      Domnul Liviu Iacob concluzionează: „Se taie ceea ce nu vrei”. 
      Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
subliniază: „Dacă vrei să rămână «DA» tai «NU» , iar dacă vrei să rămână «NU» tai «DA»!.  
       Domnul Liviu Iacob, precizează : „Votul este acolo unde nu a tăiat”. (…) Logic 
este să încercuiești sau să tai opțiunea.  

     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
declară că așa este menționat în lege. 

     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
adresează rugămintea ca membrii comisiei să-şi intre în atribuţiuni.   



Prezintă procedura de vot: fiecare consilier judeţean primeşte câte un buletin 
de vot, pe care este trecut numele candidaţilor propuşi și funcția pentru care aceștia 
candidează. Se va intra în cabina de vot, iar pentru exprimarea opţiunii se va bara în 
dreptul candidatului printr-o linie unul dintre cuvintele  da sau nu. 

 
                                                     * 

Domnii Dumitru Buzatu și Costel Zară revin în sala de ședințe.  
      * 

Nu participă la vot doamna consilier județean Iuliana Teslariu și domnul 
consilier județean Mădălin-Claudiu Căciulă (prezenți la ședință prin intermediul 
aplicației zoom). 

                                                     * 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 

Numărul membrilor consiliului județean care votează este 29. 
                                                           * 
 

*     EXERCITAREA VOTULUI    * 
 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Ghiorghe Pricop pentru a prezenta procesele-verbale 
cu rezultatul votului secret. 

                                                         
* 

Se prezintă procesul-verbal cu rezultatul votului secret pentru proiectul de 
hotărâre privind aprobarea nominalizării unui consilier județean care va avea calitatea 
de membru în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în perioada 
01.01.2022 – 31.12.2022 :  

- domnul Dan-Mihai Marian (17 voturi “pentru” și 9 voturi “împotrivă”) și  
- domnul Liviu Iacob (9 voturi “pentru” și 17 voturi “împotrivă”).  
Numărul voturilor nule: 3. 
Domnul Dan-Mihai Marian a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnat. 
                                                   * 
                                                 
            Domnul Liviu Iacob părăsește sala de ședințe. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 30. 
                                                   * 
                                                *    * 
VII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea poziției nr.16 din anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.40/2022  privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Vaslui, cu modificările ulterioare și dă cuvântul domnului Cain Dan-Liviu, 
preşedintele comisiei juridică și de disciplină, administraţie publică locală și coordonarea 
consiliilor locale, pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre.  

Domnul consilier județean Cain Dan-Liviu precizează că s-a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre.  

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

Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
modificarea poziției nr.16 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 



nr.40/2022  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din 
cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui, cu modificările ulterioare. 

 
* 

VIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea a patru poziții din anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.150/2022 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu 
modificările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, și 
                2.Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, 
protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, 

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

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

proiectului de hotărâre. 
 

               Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
modificarea a patru poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.150/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare. 

*    
*    * 

Domnul Liviu Iacob revine în sala de ședințe. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 

*    
*    * 

IX. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2021 privind aprobarea organigramei și 
a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” 
Vaslui, cu modificările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

proiectului de hotărâre. 
                Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din 
cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările ulterioare. 

*    
*    * 

X. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap 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. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, 
protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport 

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

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

proiectului de hotărâre. 
                                                    * 
Nu participă la vot doamna consilier județean Cristina-Mihaiela Tiron. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință  este 31. 
 
                                                    * 

               Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap Vaslui. 

*    
*    * 

XI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea  a IX-a a bugetului local al județului 
Vaslui pe anul 2022 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.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

citire următorului amendament la proiectul de hotărâre privind rectificarea  a IX-a a 
bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022:  

„Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere că foarte multe unități 
administrativ-teritoriale care se află în stare de extremă dificultate (fiind în imposibilitatea 
de a-și onora obligațiile financiare către angajați și furnizorii de lucrări) s-au îndreptat cu 
solicitări către consiliul județean pentru alocări de fonduri, vă propun majorarea fondului 
de rezervă bugetară  la dispoziția autorităților locale cu suma de 1.000.000 lei. Precizez 
faptul că suma se va diminua de la cap.51 ”Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 10 
”Cheltuieli de personal”, această economie rezultând ca urmare a aplicării legislației în 
vigoare cu privire la angajările în instituțiile publice. 

Totodată, în vederea achitării tuturor lucrărilor executate, vă propun 
modificarea Anexei nr.16 prin majorarea poziției nr.202 ”Proiectare (PT+DDE) ȘI 
EXECUȚIE”- Modernizare drum județean GJ 246:DJ 247(Codăești)-Rediu Galian-Tăcuta-
Focșasca- lim. jud. Iași, km 5+499-13+635, județul Vaslui” cu suma de 2.745.000 lei și 
diminuarea pozițieinr.205 ”Proiectare și execuție-Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 245 C: Băcani(DJ245)-Bălțăteni-Cepești-Rădăești-Coroiești-Bogdănița-Schitu 
(DJ 245A), L=19,110 km, județul Vaslui” cu suma de 1.100.000 lei și poziției nr.206 
„Proiectare și execuție”- Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 K: DN 
24(Muntenii de Sus) – Tanacu-Bălțați-Crăsnășeni-Leoști-Vinețești-Oltenești-Zgura, L=7,650 
km, județul Vaslui” cu suma de 1.645.000 lei. 

În vederea    înscrierii în bugetul local al județului pe anul 2022 a acestor 
modificări, propun următorul amendament: 

Art.3 și art.5 se modifică și vor avea următorul conținut: 



Art.3:- La partea de cheltuieli a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022, 
așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.219/24.11.2022, 
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022, se aprobă 
următoarele influențe: 
         CHELTUIELI TOTALE                                                                              + 786.100 
               din care: 
     - cheltuieli de personal                                          - 
1.086.950 
     - bunuri și servicii                                                                                         + 999.520 
     - transferuri între unități ale administrației publice                                        - 578.160 
     - alte transferuri                                                                                        + 1.300.000 
     - asistență socială                                                                                          + 79.000 
     - alte cheltuieli                                                                                              + 82.700 
     - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent                         - 2.220 
     - cheltuieli de capital                                                                                       - 7.790 
     EXCEDENT                                                                                                     344.000 
         Art.5. – (1) La capitolul „autorități publice și acțiuni externe” fondurile se 
diminuează cu suma de 1.000.000  lei la cheltuieli de personal. 
        (2) La capitolul „alte servicii publice generale” transferurile din bugetul local al 
județului pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații 
de extremă dificultate se suplimentează cu suma de 1.000.000 lei.  
          Conținutul Anexelor de la proiectul de hotărâre se modifică în mod 
corespunzător.” 

      Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier Veziteu Gelu. 
               Domnul Gheorghe Veziteu  declară: „Aș fi dorit ca tot ce ați spus în amendament 
să fie încadrat în material, dar suntem în fața faptului împlinit. Aș dori să faceți o 
precizare, ca să știe toți colegii despre ce vorbim astăzi, aici. Astăzi, noi avem de distribuit 
un fond de rezervă de un milion de lei, dumneavoastră îl refaceți, o sumă pe care astăzi 
nu o putem împărți, probabil că va mai fi o ședință. Probabil și eu, la un moment dat, nu 
v-am mai putut urmări, nu avem «creiere electronice» să ne plimbăm prin capitolele 
bugetului așa de ușor. O să mai discutăm la  dezbaterea de la proiectul propriu zis”. 
               Domnul Ciprian-Ionuț Trifan transmite domnului Gheorghe Veziteu, că dacă are 
concluzii privind proiectul de hotărâre, le poate prezenta. 
               Domnul Gheorghe Veziteu  afirmă:  „Mergem punctual la fondul de rezervă aflat 
la dispoziția autorităților locale și,  dumneavoastră, prin proiectul de hotărâre, ați făcut 
o propunere de alocări către UAT-uri din județul Vaslui: Huși 200.000, Ciocani 200.000, 
Dodești 150.000, Grivița 150.000, Puiești 150.000 și Ștefan cel Mare 150.000. Din punctul 
nostru de vedere, alocarea aceasta este subiectivă, are în vedere UAT-uri care țin de 
formațiunea dumneavoastră politică, majoritatea. Noi avem doar 15% și ponderea noastră 
în consiliul județean este alta, dar aș vrea să vă spun, stimați colegi, că la această dată 
încă mai sunt UAT-uri din județul Vaslui, care nu au primit niciun fel de sprijin în cursul 
acestui an din partea consiliului județean. Nominalizez câteva: comuna Costești nu a 
primit nici un leu până acum, deși are solicitări către consiliul județean, comuna Tăcuta, 
Văleni, Dimitrie Cantemir. 
                  Într-o mare dificultate se află, încă, și comuna Boțești care, având un Centru 
social în mare dificultate, a solicitat sprijin. Astăzi se pare că va primi ceva, dar tot nu îi 
ajunge să asigure pâinea persoanelor care au probleme și care fac obiectul atenției 
Centrului. Vă spun doar că Centrul are, doar către Episcopia Huși, o datorie sau facturi 
neachitate de 65.000 lei. În aceste condiții, consilierii Partidului Național Liberal am 
pregătit câteva amendamente, bineînțeles, cu rugămintea de a ne sprijini să facem alocări 
și către aceste comune, care nu au primit nici un fel de sprijin în cursul acestui an‟.  
                 Informează că vor fi 5 amendamente care vor fi prezentate astfel:  



-amendamentul nr. 1 va fi prezentat de domnii Ardeleanu Mihai și Rotariu Bogdan și se 
referă la comuna Costești; 
-amendamentul nr. 2 va fi prezentat de  domnul Gheorghe Veziteu și se referă la comuna 
Tăcuta; 
-amendamentul nr. 3 va fi prezentat de către domnul Ștefan Gheorghe și se referă la 
comuna Boțești, unde dumnealui  își are domiciliul și știe mai bine decât nimeni altul de 
problemele de la Centrul Social de care a vorbit; 
-amendamentul nr. 4 va fi prezentat de domnul Filip Liviu și se referă la comuna Văleni și 
-amendamentul nr. 5 va fi prezentat de domnul Iacob Liviu, care se referă la comuna 
Dimitrie Cantemir. 
               Totodată, menționează că, înainte de a  solicita  permisiunea de a prezenta 
aceste amendamente, vrea să facă un apel la toți cei care au fost vreodată liberali, și 
anume domnii Dan-Mihai Marian, Prisecaru Eduard, Cain Dan-Liviu, Braniște Sorin, să 
sprijine și aceste comune cu care, altădată, erau în relații foarte bune. De asemenea, face 
un apel și către ceilalți colegi, „fiind, într-un fel, în zi de sărbătoare‟  să sprijine și aceste 
comune care „nu au primit nimic în acest an‟,  „în vreme ce localitățile norocoase‟, pe 
care le-a pomenit la început, „au primit deja ajutor de la consiliul județean‟ .  
                 Vine cu următoarele  exemple: „Huși a primit sprijin, până la această dată, în 
valoare de 2.700.000 lei, Ciocan a primit, până la această dată, 1.591.000 lei, Dodești -
sprijin de 770.000 lei, Puiești - sprijin de 500.000 lei, iar celebra Ștefan cel Mare de 
240.000 lei.‟ 
               Încheie cu rugămintea ca fiecare consilier județean să se gândească și să sprijine, 
totodată, UAT-urile menționate. 
               Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, susține că nu 
a înțeles despre care centru se vorbește la Boțești, știind că acolo Episcopia are un centru, 
nu Boțești; au avut și l-au predat Episcopiei Hușilor. Informează că s-a  făcut propunerea 
de repartizare înainte. Întreabă: ″Dacă Centrul este al Episcopiei, ce treabă are comuna?″ 
                Domnul Gheorghe Ștefan susține că Centrul de la Boțești funcționează în 
parteneriat cu Episcopia Hușului, cheltuielile fiind împărțite: jumătate Primăria -Consiliul 
Local Boțești, iar jumătate Episcopia Hușului, deci funcționează în baza unui parteneriat, 
a unui contract. 
                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
propunerea de a repartiza suma de 150.000 lei pentru Boțești este binevenită. Subliniază 
că dacă Guvernul va mai da ceva, cam toți cei care au câte 100.000 lei, 50.000 lei își vor 
dubla sumele acestea, sau chiar mai mult, așa încât nu crede că acum, la sfârșitul anului, 
inclusiv cu sprijinul consiliului județean și cu dublarea alocării respective din fondul de 
rezervă al Guvernului, propunerea o să mai facă probleme în ceea ce privește încheierea 
exercițiului bugetar 2022. Menționează că dacă este vorba de solicitări de bani, acestea 
sunt toate justificate, dar în același timp crede că sunt și nesfârșite, nu au nicio limită și 
aceste solicitări nu țin cont de trebuințe. 
                 Domnul Gheorghe Veziteu declară că ar mai fi un lucru cu care ar vrea să mai 
vină în fața consiliului, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică. Informează 
că  a fost în luna septembrie la Boțești, înainte să fie cunoscute cifrele de astăzi și, la 
vremea respectivă, „s-au plâns autoritățile: domnul primar, domnul secretar, că nu pot 
face față cheltuielilor cu hrana celor care fac obiectul atenției centrului respectiv. 
Problema este veche, domnul Gheorghe Ștefan este mai timid; astăzi, când vorbim, deja 
sunt datorii ale primăriei către Episcopie de 65.000 de lei. Dumneavoastră ați făcut o 
propunere de 50.000  lei și, mulțumim!‟ Subliniază că această sumă nu acoperă în totalitate 
nevoile comunei Boțești. 
                 Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier Iacob Liviu. 
                 Domnul Liviu Iacob făcând referire la evenimentele din luna decembrie, spune: 
„Vreau să vă spun că Moș Crăciun e harnic și bun. Vin cu rugămintea să mai diminuăm din 
suma dată comunei Ștefan cel Mare, o comună care e una din reginele comunelor PSD, care 



întotdeauna a încasat bani, chiar dacă este o comună bogată, este adevărat că se și văd 
niște lucrări, pentru că li s-au alocat bani. Vin cu un amendament în care solicit să 
diminuăm suma alocată comunei Ștefan cel Mare cu 50.000 lei, pe care să o alocăm 
comunei Dimitrie Cantemir. În acest sens amendamentul nostru al consilierilor PNL este 
următorul:  
 

„AMENDAMENT Nr.4 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea  a IX-a a bugetului local al 

județului Vaslui pe anul 2022 
 

Urmare solicitării de sprijin financiar depuse către Consiliul Județean Vaslui, de către 
comuna Dimitrie Cantemir (adresa nr.3908/22.08.2022= suma de 922.117,74 lei, 
reprezentând finanțare drumuri) 

Propunem, ca Anexa nr.4- Defalcarea cheltuielilor bugetului local al județului 
pe ordonatori de credite pe anul 2022 

Să cuprindă și: 
               -suma de50.000 lei pentru comuna Dimitrie Cantemir 

               din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale,   
comunei Ștefan cel Mare revenindu-i suma de 100.000 lei, iar celelalte poziții rămânând 
neschimbate. 

Menționăm faptul că UAT comuna Dimitrie Cantemir nu a beneficiat în anul 
2022 de nici un fel de sprijin din partea Consiliului Județean Vaslui, iar UAT comuna  
Ștefan cel Mare a beneficiat în mai multe rânduri de sprijinul Consiliului Județean Vaslui, 
suma totală primită în acest an fiind de 240.000 lei. 
                          Grupul consilierilor județeni ai PNL 
                      Prin, 
                              Consilier județean: Liviu Iacob‟ 
 
               Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui declară că ar 
fi de acord cu această idee, mai ales că a fost invocat aici și numele lui ″Moș Crăciun″. „Moș 
Crăciun nu operează astfel, prin diminuare, numai prin creștere, augumentare, prin 
treburi din astea‟. 
               Domnul Liviu Iacob spune: „Când se duce Moș Crăciun și are mai multe cadouri 
pentru unul și vede un amărât care stă și plânge într-un colț și nu primește nici un cadou, 
deși fusese cuminte, Moș Gerilă nu diminuează, dar Moș Crăciun ia și pentru unul și pentru 
altul. Acu o să ne arătați dacă sunteți Moș Gerilă pe care îl știam înainte de 1989 sau 
sunteți noul Moș Crăciun‟. 
               Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, e de părere 
că  în viziunea actuală, pe care Moș Crăciun o promovează, nu există să nu aibă cadouri 
pentru toți. La comuna Ștefan cel Mare nu trebuie să scădem, ci o să trebuiască să mai 
dăm vreo 500.000 lei, pentru că domnii de la comuna Ștefan cel Mare au făcut ceea ce nu 
au făcut ceilalți, un proiect de cooperare transfrontalieră. Au atras banii și acum 
executanții îi cer banii. Declară: „Dacă cer banii, i-au dat în judecată pentru că frații 
moldovenii încă mai au de lucru, i-au dat în judecată și au impus să plătească. Judecătorul 
a hotărât  executarea datoriei. Trebuie să îi dăm, că altfel trebuie să dăm toți banii 
înapoi! Ce rost ar avea să acționăm ilogic?‟ Informează că până pe data de 21.12.2022, 
trebuie ca întreaga sumă să fie executată. „Suma de 900.000 euro, sau cât a atras acolo, 
s-a transformat acum într-o problemă, pentru că partenerii din Republica Moldova încă nu 
și-au pus în aplicare și, constructorul a terminat, s-a dus la judecător și a cerut banii, iar 
judecătorul a zis că da și asta este situația‟. 
               Domnul Liviu Iacob întreabă dacă nu au știut în ce se bagă când au angajat lucrări 
și în ce cheltuieli s-au băgat. 
               Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că 
bineînțeles că au știut, au sumele, dar nu pot fi disponibilizate, pentru că partenerul nu și-



a respectat obligația. Abia când el va termina de implementat, abia atunci vor putea 
recupera sumele acestea, dar până atunci judecătorul a zis să plătească imediat, că altfel 
curg dobânzi și penalități în curs de executare, plus dobânzile și penalitățile aferente care 
rămân. E vorba de o obligație!  
               Amintește că în cazul  comunei Dimitrie Cantemir, care a inaugurat anul acesta 
un program- două drumuri-,  „Consiliul Județean Vaslui a avut un merit extrem de a 
debloca situația și a dat acestei comune(…) vreo 4 milioane de lei‟. E de părere că practic, 
unul care primește banii ăștia,  ar trebui să aibă înțelegere față de cei care au primit 
100.000 lei. Declară: „Altfel nu putem face și recepționa drumurile pe PNDR. Dacă nu 
plăteam datoria pe care o aveau către stat, pentru că au făcut cesiune de lucrări, contrar 
sugestiilor pe care le-am dat noi. Le-am spus să nu facă, dar ei erau foarte bine informați 
din punct de vedere juridic; au făcut și i-au sancționat, așa este legea. Dacă ați cesionat, 
dumneavoastră, domnul Liviu Iacob, știți foarte bine, nu glumesc, știți foarte bine, că 
creanțele puteau fi cesionate, dar nu puteai să cesionezi lucrări. Cu ei suntem în relații 
foarte bune și urmează ca anul viitor, la echilibrare, să ținem cont și de ei, dar 4 milioane 
lei, cam pentru 4 ani ar ajunge‟. 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier Gheorghe Veziteu. 
                Domnul Gheorghe Veziteu  subliniază: „Dumneavoastră, când e vorba despre 
comunele noastre, spuneți toate investițiile județului pe care le-ați desfășurat; le puneți 
în cârca lor. Noi vorbim aici de sprijinul care l-ați acordat în altă formă, nu spre drumuri 
sau alte programe, dar să lăsăm și să spunem că dumneavoastră ați avea dreptate. Eu 
remarc faptul, o chestie foarte simplă, că anexa nr.4 - defalcarea cheltuielilor bugetului 
local al județului pe ordonator de credite pe anul 2022 cuprinde tot ce ne propuneți 
dumneavoastră astăzi. Dacă ne uităm cu atenție, vedem că toate aceste alocări, pe care 
le propuneți, sunt la secțiunea de funcționare, nicicum cum spuneți dumneavoastră, că 
sunt proiecte de dezvoltare.‟ 
               Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
a înțeles ″ce secțiune de funcționare″, dacă trebuie să achite lucrările executate. 
               Domnul Gheorghe Veziteu insistă: „Uitați-vă ce scrie în anexa numărul 4, scrie 
negru pe alb și directorul economic poate să confirme‟. 
               Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Mihai Ardeleanu. 
               Domnul Mihai Ardeleanu spune: „Dacă tot suntem în luna decembrie și 
amendamentele propuse de noi vor avea mai multe șanse, am un amendament cu privire 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui pe 
anul 2022. 

„AMENDAMENT Nr.1 
La proiectul de hotărâre privind rectificarea  a IX-a a bugetului local al 

județului Vaslui pe anul 2022 
 Urmare solicitării de sprijin financiar depuse către Consiliul Județean 

Vaslui de către comuna Costești ( adresele nr.1986/04.07.2022 și nr.1556/18.05.2022) 
Propunem ca Anexa nr.4- Defalcarea cheltuielilor bugetului local al județului pe 

ordonatori de credite pe anul 2022 
Să cuprindă și: 

               -suma de 50.000 lei pentru comuna Costești  
               din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale,   
               municipiului Huși revenindu-i suma de 150.000 lei, iar celelalte poziții rămânând 
neschimbate. 
               Menționăm că UAT comuna Costești nu a beneficiat în anul 2022 de nici un fel de 
sprijin din partea Consiliului Județean Vaslui, suma totală primită numai în acest an fiind 
de 2.700.000 lei. 
                           Grupul consilierilor județeni ai PNL 
                      Prin, 



                              Consilierii județeni: Mihai Ardeleanu 
                                                             Bogdan Rotariu‟ 
               Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier Gheorghe Ștefan. 
               Domnul Gheorghe Ștefan cere  permisiunea de a da citire la amendamentul nr.3 
la proiectul hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 
2022.  

„AMENDAMENT Nr.3 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea  a IX-a a bugetului local al 

județului Vaslui pe anul 2022 
 
Urmare solicitărilor de sprijin financiar depuse către Consiliul Județean Vaslui, 

de către comuna Boțești ( amintim doar ultima adresă cu nr. 4538/20.10.2022) 
Propunem, ca Anexa nr.4- Defalcarea cheltuielilor bugetului local al județului 

pe ordonatori de credite pe anul 2022 
Să cuprindă și: 
               -suma de 100.000 lei pentru comuna Boțești; 

               din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale,   
               municipiului Huși revenindu-i suma de 150.000 lei, 
               comunei Dodești revenindu-i suma de 1o0.000 lei, iar celelalte poziții rămânând 
neschimbate. 
 Menționăm că această comună are nevoie stringentă de sprijinul Consiliului 
Județean Vaslui în vederea asigurării fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor cu hrana 
și activității așezământului social ”Sfântul Stelian Boțești”. 
 Precizăm că acest așezământ social asigură buna desfășurare a activității școlare 
și hrana pentru un număr de 25 de copii, precum și un număr de 50 de persoane în vârstă 
care primesc zilnic o masă caldă plus asistență socială zilnică. 
 În momentul de față, Primăria Boțești are și facturi neachitate către Episcopia 
Huși, partener în acest proiect social, în sumă de peste 65.000 lei. 
 De asemenea, menționăm faptul că municipiul Huși a beneficiat în mai multe 
rânduri de sprijinul Consiliului Județean Vaslui, suma totală primită numai în acest an fiind 
de 2.700.000 lei, iar comuna Dodești, de asemenea, a beneficiat până acum de sprijinul 
consiliului județean în suma totală de 770 mii lei. 
                          Grupul consilierilor județeni ai PNL 
                      Prin, 
                              Consilier județean: Gheorghe Ștefan‟ 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier Gelu Gălățeanu. 
                Domnul Gelu Gălățeanu  precizează că nu ar fi vrut să intervină, dar având o 
oarecare experiență în angajarea cheltuielilor publice și având în vedere că se vorbește 
despre un centru social într-o comună, informează că dumnealui a făcut un astfel de 
centru, din fonduri europene, fără cheltuieli. Menționează că în proiectul respectiv se 
prevedea că, la implementarea proiectului, se poate asigura hrană pentru beneficiarii 
centrului respectiv. Afirmă că nu a angajat această cheltuială, pentru că este peste 
puterile unei comune. Declară: „Te angajezi la o cheltuială din asta, înseamnă că știi la 
ce te angajezi!‟ E de părere că trebuie să se înțeleagă că opt ani de zile nu a cerut un leu, 
pentru cheltuielile angajate de dumnealui, de la consiliul județean, pentru că nu are 
competență. Consideră că în cazul comunei Ștefan cel Mare,  care s-a angajat într-un 
proiect transfrontalier, care e foarte complicat, cel puțin cu moldovenii, atunci da, 
lucrurile stau altfel.  Subliniază: „Dar altfel, (…) să dai de mâncare la oameni(…), e 
complicat pentru o comună să ții astfel de cheltuieli‟. Vrea să se înțeleagă că un primar 
n-ar trebui să angajeze cheltuieli, fără a le putea susține din alocări și venituri proprii. 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier Gheorghe Veziteu. 



                Domnul Gheorghe Veziteu îl felicită pe domnul Gelu Gălățeanu  pentru ceea ce 
a făcut, spune că se bucură că s-a ocupat și a reușit, fără sprijin din afară, să desfășoare 
activitate de succes acolo. Declară: „Dar vă spun că aici este o situație pe care încercăm 
să o rezolvăm, ne-am trezit cu ea; este sensul apelului nostru‟. 
                Domnul Liviu Filip ia cuvântul și dă citire la amendamentul nr.5 la proiectul 
hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022 ( min 
179:22). 

„AMENDAMENT Nr.5 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea  a IX-a a bugetului local al 

județului Vaslui pe anul 2022 
 
Urmare solicitării de sprijin financiar depuse către Consiliul Județean Vaslui, de 

către comuna Văleni ( adresa nr.13.314/13.12.2022=100.000 lei-drumuri); 
propunem, ca Anexa nr.4- Defalcarea cheltuielilor bugetului local al județului 

pe ordonatori de credite pe anul 2022 
să cuprindă și: 
-suma de 50.000 lei pentru comuna Văleni 
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale,   

comuna Puiești revenindu-i suma de 100.000 lei, iar celelalte poziții rămânând 
neschimbate. 

Menționăm faptul că UAT comuna Văleni nu a beneficiat în anul 2022 de nici un 
fel de sprijin din partea Consiliul Județean Vaslui, iar UAT comuna Puiești a beneficiat în 
mai multe rânduri de sprijinul Consiliului Județean Vaslui, suma totală primită numai în 
acest an fiind de 500.000 lei. 
                          Grupul consilierilor județeni ai PNL 
                      Prin, 
                              Consilier județean: Liviu Filip‟ 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier Gelu Veziteu. 
               Domnul Gheorghe Veziteu susține că amendamentul pe care-l va propune se 
referă la comuna Tăcuta, reluând un amendament mai vechi. Nu-și mai amintește acum ce 
adrese și intervenții a făcut domnul primar. Dă citire următorului amendament: 

„AMENDAMENT Nr.2 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea  a IX-a a bugetului local al 

județului Vaslui pe anul 2022 
 Urmare solicitărilor de sprijin financiar depuse către Consiliul Județean 

Vaslui, de către comuna Tăcuta 
Propunem, ca Anexa nr.4- Defalcarea cheltuielilor bugetului local al județului 

pe ordonatori de credite pe anul 2022 
Să cuprindă și: 

               -suma de 100.000 lei pentru comuna Tăcuta 
                din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale,   
comunei Ciocani revenindu-i suma de 100.000 lei, iar celelalte poziții rămânând 
neschimbate. 

Menționăm că, din păcate, comuna Tăcuta nu a beneficiat în anul 2022 de nici 
un fel de sprijin din partea Consiliului Județean Vaslui, iar comuna Ciocani a beneficiat în 
mai multe rânduri de sprijinul Consiliului Județean Vaslui, suma totală primită numai în 
acest an fiind de 1.591.000 lei. 

Reamintim plenului Consiliului Județean că am mai semnalat faptul că această 
comună are nevoie stringentă de suma de 150.000 lei pentru a rezolva problema pietruirii 
drumului de la Cujba, situația cetățenilor de acolo fiind una disperată, motiv pentru care 
populația a făcut chiar plângeri împotriva administrației locale și județene. 
                              Grupul consilierilor județeni ai PNL 
                                       Prin, 



                                       Lider de grup Gheorghe Veziteu‟ 
               Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier Marius-Marian Arcăleanu. 
               Domnul Marius-Marian Arcăleanu  îi spune în primul rând domnului Veziteu că s-
a săturat de când tot intervine cu amendamente, crede că de ani de zile face aici o 
dezbatere falsă în ce privește alocarea de sume către primarii din partidul din care face 
parte. Declară: „Eu mă mir că nu și-a dat seama, nici până astăzi, că nu va primi ceea ce 
vrea,  sunt convins că nici nu își dorește, pentru că eu vă spun sigur că săracii primari de 
la PNL nu sunt atât de iubiți de conducere și, asta e singura chestiune politică pe care 
vreau să o subliniez aici. Să știți, domnule Veziteu, acest lucru și știu că știți, dar nu vreți 
să îl spuneți aici, așa că pe viitor nu cred că ar trebui să pierdem atât de mult timp în a 
dezbate aceste proiecte, în care se împart sume pentru primari. Sunt convins că nici nu-
i cunoașteți pe toți primarii PNL, cu toate că v-am luat cu mine în campanie și atunci 
i-ați cunoscut. Nu aveam de gând să iau cuvântul, dar chiar m-am plictisit, m-am 
săturat și nu cred că mai merită să pierdem timpul. Dacă, într-adevăr, vă doreați ca și 
primarii din organizația politică din care facem parte să primească fonduri, transmiteați 
asta, la început de mandat, și conducerii, vorbeați și cu mine, discutam împreună pentru 
că atunci se putea face ceva pentru primarii din PNL, nu acum. Acum puneți problema 
fals, doar veți obține ceva capital, probabil. Sper să nu mai interveniți atunci când va veni 
vorba de împărțit sume de bani pentru primari.‟ 
               Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul doamnei consilier Carmen Bularda. 
               Doamna Carmen Bularda  susține că în referatul de aprobare se menționează că 
sunt avute  în vedere mai multe UAT-uri cu privire la alocarea unor sume cuprinse între 
50.000 lei și 150.000 lei, însă  când acestea sunt nominalizate,  Huși și Ciocani apar cu 
200.000 lei. Întreabă: „Înțelegem că v-ați gândit la comunele cărora nu le-ați alocat 
nimic?‟ 
               Domnul Ciprian-Ionuț Trifan explică că este o eroare materială. 
               Domnul Gheorghe Veziteu dorește să i se dea un drept la replică pentru domnul 
Arcăleanu: “Vreau să spun că eu am fost în campania electorală, nu luat de dumnealui. El 
a fost nominalizat, nu a umblat singur prin târg. Am fost o echipă și chiar am mers atunci 
când am avut timp și am avut posibilitatea și disponibilitatea de a fi prezent în județ, de 
a ne cunoaște electoratul și de a ne spune punctele de vedere. Noi venim aici cu gândul 
de a munci. După cum vedeți, transpirăm, muncim, avem cifre, ne-am pregătit, am studiat 
materiale, am văzut prin anexe, am cules puncte de vedere de la domnul director 
economic al consiliului județean, care dacă îi spui de ce se împarte ușor subiectiv, suma, 
el zice factorul politic, am înțeles. Alți colaboratori de-ai domnului președinte, dacă îi 
întrebi cum se face,  spun «păi ordonatorul de credite», nu dăm nume, dar cam așa se 
vorbește”. 
               Adresându-se domnului Marius Arcăleanu, spune: “V-am văzut de Ziua Națională 
a României că ați depus o coroană de flori din partea unui partid politic. De ce? Înțeleg, 
sau am înțeles atunci, că dumneavoastră nu mai sunteți în Partidul Național Liberal. Aveți 
ocazia să spuneți în acest plen, unde sunteți membru, dacă da sau nu. Dacă nu mai sunteți 
membru al Partidului Național Liberal, sunteți membru la acel partid, dacă v-ați 
actualizat declarația de interese spunând că, configurați într-un alt partid”. 
               Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
declară că nu înțelege “piesa” și dă cuvântul domnului consilier Emil Dorin. 
               Domnul Emil Dorin face afirmația: „Suntem totuși într-o ședință de consiliu 
județean și nu facem politică! Văd că două partide, sau un partid, se ceartă aici. Am venit 
aici să facem treabă pentru județ, nu să facem politică‟. 
               Domnul Viorel-Cornel Iordache  spune că ar  face un apel la colegii din grupul 
PNL, care  tot spun că se apropie sărbătoarea Crăciunului și este cu daruri. Amintește că 
în urmă cu câteva ședințe, colegii spuneau că UAT comuna Grivița nu e cuprinsă, pentru 
câțiva bani. Văzând că sunt câteva comune, printre care și Grivița, care au nevoie de bani, 



dumnealui face apel la colegii consilieri județeni să voteze acest proiect, subliniind că  în 
următoarea ședință o să apară și altă comună pentru care, domniile lor au făcut solicitarea. 
Încheie astfel: „Asta am vrut să spun, am făcut un apel la grupul PNL‟. 
               Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier Liviu Iacob. 
               Domnul Liviu Iacob spune: „Mă surprinde poziția fostului meu coleg, legat de 
amendamentele noastre. Mi se pare normal ca,  într-o ședință de consiliu județean, să 
facem amendamente, să ai o poziție legată de un anumit proiect. Sigur, poți să ai o 
poziție, să îți dai o importanță foarte mare, ar fi trebuit să discutăm cu el, dar să nu 
facem amendamente, să nu ai o poziție legată de bugetul local… Vreau să spun așa: 
«domnule Arcăleanu, nu reprezinți nimic în consiliul acesta și, dacă ai o oarecare 
demnitate, ia și îți dă demisia la sfârșitul ședinței. Atunci într-adevăr reprezinți ceva, dar 
până atunci nimic nu reprezinți în fața noastră»”. 
               Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui Dan-Mihai Marian. 
               Domnul Dan-Mihai Marian spune că îi dă dreptate domnului consilier Marius 
Arcăleanu, declarând: „Ar trebui să aveți respectul față de omul care, până la urmă 
datorită lui sunteți aici, într-un număr anume. Vreau să îl completez și cred că ceea ce vă 
lipsește dumneavoastră, celor de la PNL, este diplomația, sunteți lipsiți de acest caracter‟. 
               Domnul Liviu Iacob spune: „Ne-am făcut cruce când am scăpat de tine, cum am 
scăpat și de Arcăleanu. Of, mare decizie ai luat când ai plecat‟. 
               Domnul Dan-Mihai Marian precizează: „Lipsa de bun simț vă caracterizează pe 
dumneavoastră, domnule Iacob și, din păcate, caracterizează PNL-ul pe care, la ora 
actuală, dumneavoastră îl reprezentați‟. 
                Domnul Liviu Iacob declară: „Faci de rușine Consiliul Județean în calitatea ta 
de vicepreședinte”. 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
intervine spunând că  fiecăruia trebuie să i se dea posibilitatea să își spună părerea. 
                Domnul Liviu Iacob răspunde : „Poate să spună părerea, dar să nu își dea cu 
părerea despre Partidul Național Liberal. Nu mai reprezintă nimic nici el‟. 
                Domnul Dan-Mihai Marian spune: „Am să întrerup aici pentru că, îmi dau seama 
că domnul Iacob nu poate fi întrerupt altfel‟. 
                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,intervine 
astfel: „Stimați colegi, în virtutea prieteniei care știu că vă “anină”,  eu zic să punem 
capăt acestei dezbateri. Vă mărturisesc, cu sinceritate, că aș fi putut mai demult să vă 
opresc, dar am vrut să vă mai las oleacă să văd ce mai spuneți. De data asta nu glumesc, 
știu că sunteți oameni serioși, dar exprimându-mă așa academic, puneți “botu” la toate 
prostiile. Îmi venea mai înainte să râd în hohote, uite domnul Dan Marian are dreptate, 
domnul Iacob are dreptate și domnul Arcăleanu Marius, domnul Veziteu până și domnul 
Dorin Emil are dreptate. Deci, haideți să revenim la o atitudine serioasă față de chestiunea 
asta! Am spus de atâtea ori treaba asta, am auzit chestii de invocarea dreptului acelora 
de a primi; nu e nici un drept și nici o obligație de a da bani la cineva! Noi avem o politică 
aici, de sprijinire a celora care se află în dificultate, dar nu suntem obligați. Au bugete, 
le-am echilibrat, am hârtiile cu fiecare sumă. Se întreabă unul de ce nu a primit;  păi dacă 
ai primit la început trei miliarde de lei, când faci bugetul, și celălalt are deficit de un 
milliard jumătate, vrei să primești tot tu? Să terminăm cu povestea aceasta, pentru că 
știți foarte bine un lucru: că am fost nepărtinitor în treburile astea, am răspuns 
solicitărilor și, de fiecare dată, nu a avut importanță ce culoare a avut primarul în 
alocarea de fonduri‟. 
                 Precizează că pune tuturor, la dispoziție, hârtiile doveditoare,  pentru că în ele 
se regăsește orice sumă primită, dimensiunea bugetului la începutul anului, alocația 
primită pentru acoperirea deficitului, și a dat la fiecare care nu avea acoperit bugetul. 
Menționează că atât timp cât domnia sa  va fi „în bordul consiliului cudețean, se va da 
sprijin tuturor unităților administrativ-teritoriale‟. Subliniază:  „eu mă duc și unde sunteți 



dumneavoastră, titularii funcției de primar, propun să acordăm și acolo sprijinul, pentru 
că acordăm oamenilor de acolo, nu primarului că are el nevoie‟.  
                 Explică că aceasta  este „rațiunea acestor ședințe‟, adresând plenului 
rugămintea să aprobe propunerile pe care le-a alocat; asigură că în ședința următoare, 
pentru că mai sunt de acoperit niște lucruri, de aceea a fost refăcută rezerva și a făcut 
propunerea de refacere a rezervei de un milion de lei, pentru ca fiecare dintre cei care au 
nevoie în mod efectiv de sprijinul consiliului județean, să îl primească.  
                Amintește că atâta timp cât va exista majoritatea asta, așa se va vota, pentru 
că vor fi acoperite nevoile unor oameni. Niciodată nu spune că a dat cuiva bani, dar a făcut 
multe eforturi ca să acopere cererile oricărui primar care a intrat în dificultate. Poate nu 
a reușit întotdeauna. Explică că în cazul  comunei Grivița, nu a putut până acum să aloce 
suma de care are nevoie, însă abia acum consiliul județean poate face treaba asta.  
                Spune că se va ține cont și de amendamentele formulate, ca de fiecare dată, și 
dacă se dorește să fie făcută treaba, îi invită pe consilierii județeni  la discuții,  pentru a 
se vedea unde se poate și unde nu. Subliniază: „se va vota propunerea pe care am făcut-
o, că de aia am făcut-o‟. 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
întreabă dacă mai sunt și alte discuții, făcând precizarea că amendamentul dumnealui are 
și fond de rezervă. Declară: „După hotărârea de Guvern ce va avea loc săptămâna 
următoare, vom vedea dacă avem nevoie de acel fond de rezervă pe care l-am pus să îl 
avem până la sfârșitul anului‟. 
               Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
supune la vot amendamentul formulat de dumnealui, precizând că în urma centralizării 
voturilor s-au înregistrat: 23 voturi “pentru” și 8 “abțineri“ (Ardeleanu Mihai, Chirica 
Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu,  Iacob Liviu,  Rotariu Bogdan, Ștefan 
Gheorghe și Veziteu Gheorghe). 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
supune la vot amendamentul nr.1 formulat de grupul de consilieri județeni ai PNL, prin 
consilierii județeni: Mihai Ardeleanu și Bogdan Rotariu‟, precizând că în urma centralizării 
voturilor s-au înregistrat: 12 voturi “pentru” și 19 “împotrivă“(Dumitru Buzatu,Căciulă 
Mădălin-Claudiu, Gălățeanu Gelu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costică, Miron-Feraru 
Roxana-Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, 
Steimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaela, Trifan Ciprian-Ionuț, Zară Costel,   Braniște 
Sorin, Cain Dan-Liviu, Marian Dan-Mihai, Dorin Emil, Huzum Gicu). 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
supune la vot amendamentul nr.2 formulat de grupul de consilieri județeni ai PNL, prin 
lider de grup Gheorghe Veziteu, precizând că în urma centralizării voturilor s-au 
înregistrat: 11 voturi “pentru”, 1 ‟abținere‟ (Iuliana Teslariu) și 19 “împotrivă“(Dumitru 
Buzatu, Căciulă Mădălin-Claudiu, Gălățeanu Gelu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costică, 
Miron-Feraru Roxana-Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-
Eduard, Puf Vasile, Steimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaela, Trifan Ciprian-Ionuț, Zară 
Costel,   Braniște Sorin, Cain Dan-Liviu, Marian Dan-Mihai, Dorin Emil, Huzum Gicu). 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
supune la vot amendamentul nr.3 formulat de grupul de consilieri județeni ai PNL, prin 
consilier județean: Gheorghe Ștefan, precizând că în urma centralizării voturilor s-au 
înregistrat: 12 voturi “pentru” și 19 “împotrivă“(Dumitru Buzatu, Căciulă Mădălin-
Claudiu, Gălățeanu Gelu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costică, Miron-Feraru Roxana-
Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, 
Steimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaela, Trifan Ciprian-Ionuț, Zară Costel,   Braniște 
Sorin, Cain Dan-Liviu, Marian Dan-Mihai, Dorin Emil, Huzum Gicu). 
                 Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
supune la vot amendamentul nr.4 formulat de grupul de consilieri județeni ai PNL, prin 
consilier județean: Liviu Iacob, precizând că în urma centralizării voturilor s-au înregistrat: 
12 voturi “pentru” și 19 “împotrivă“(Dumitru Buzatu,Căciulă Mădălin-Claudiu, 



Gălățeanu Gelu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costică, Miron-Feraru Roxana-Mădălina, 
Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Steimberg 
Eugenia, Tiron Cristina-Mihaela, Trifan Ciprian-Ionuț, Zară Costel,   Braniște Sorin, Cain 
Dan-Liviu, Marian Dan-Mihai, Dorin Emil, Huzum Gicu). 
                 Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
supune la vot amendamentul nr.5 formulat de grupul de consilieri județeni ai PNL, prin 
consilier județean: Liviu Filip, precizând că în urma centralizării voturilor s-au înregistrat: 
12 voturi “pentru” și 19 “împotrivă“(Dumitru Buzatu, Căciulă Mădălin-Claudiu, 
Gălățeanu Gelu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costică, Miron-Feraru Roxana-Mădălina, 
Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Steimberg 
Eugenia, Tiron Cristina-Mihaela, Trifan Ciprian-Ionuț, Zară Costel,   Braniște Sorin, Cain 
Dan-Liviu, Marian Dan-Mihai, Dorin Emil, Huzum Gicu). 
               Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că a trecut doar amendamentul în care a făcut un fond de rezervă pentru 
eventualele probleme cu care se pot confrunta unitățile administrativ-teritoriale, după ce 
vor primi rectificarea națională. Menționează că acest amendament privește și plata unor 
proiecte din Programul Național de Dezvoltare Locală, „ca să avem execuția pe care 
domnul Veziteu ne-o cere de fiecare dată‟. 
 Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, cu amendamentul formulat de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, 
precizând că în urma centralizării voturilor s-au înregistrat: 23 voturi “pentru” și 8 
“abțineri“ (Ardeleanu Mihai, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu,  Iacob 
Liviu,  Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe și Veziteu Gheorghe). 

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

*    
*    * 

XII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind  rectificarea a VIII-a a bugetului instituțiilor 
publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 
și dă cuvântul următorilor consilieri: 
                1.Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, și 
                2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, 

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

proiectul de hotărâre.  
Întreabă dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
               Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind  
rectificarea a VIII-a a bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral 
sau parțial din venituri proprii pe anul 2022. 

*    
                                                  *    * 
XIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de 
consultanță juridică, de asistență și reprezentare de către Muzeul Județean ”Ștefan 
cel Mare” Vaslui în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată  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.  
Discuții generale la proiectul de hotărâre: 

               Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier Gheorghe Veziteu. 
               Domnul Gheorghe Veziteu spune: „Evident, când a fost vorba de a achiziționa 
servicii de consultanță juridică, am apelat și noi la un consultant juridic de cea mai bună 
calitate care este în Partidul Național Liberal. Ne-am sfătuit, ne-am documentat și avem 
de făcut câteva observații, cu precizarea că le facem din dorința de a nu greși cumva, de 
a proceda în modul cel mai corect cu putință, când facem acest demers. 
               Vreau să spun că, în materialele prezentate se face vorbire despre patru dosare, 
dar nu am aflat din materiale care ar fi obiectul fiecărui dosar, ce sume sunt vizate în 
fiecare dosar. Normal, cred că era bine să avem extrase din raportul de audit. Vă dau un 
exemplu: în dosarul cu doamna Văleanu, este vorba de o sumă de doar 800 lei; nu cred că 
ar fi cazul să luăm un avocat ca să rezolve o asemenea sumă. De asemenea, nu este 
precizat la niciun dosar, faza procesuală, în ce stadiu ne aflăm cu el, poate e la final, 
poate e la început. Din cele patru dosare, unul este suspendat, adică lăsat în așteptare, 
deci nu poate fi un argument pentru a mai lua un avocat. Mai fac o precizare, la dosarul 
cu indicativul nr. 333, reclamant este domnul Dumitru V. Marin și trustul său de presă, 
dar pârât este nu numai muzeul județean, ci și niște persoane fizice care lucrează la 
muzeul județean. Nu ni s-a precizat ce se reclamă, ca să putem să ne pronunțăm în 
cunoștință de cauză. 
               Mai fac o ultimă precizare: pe «portal.just.ro» am găsit un material referitor la 
ședința din 10.11.2022, în care părțile sunt Muzeul Județean, pe de o parte, și Botez Maria 
Magdalena, pe de altă parte.  Găsim că  “se suspendă judecata privind reclamantul 
Muzeul Județean Vaslui cu domiciliul procesual ales la cabinet avocat Mancaș Ioan”. 
Eu vă întreb: înțelegem că este deja un avocat care lucrează pentru muzeu? Că noi așa am 
găsit, aceste date sunt publice. Mai este cazul să continuăm demersul, adică să alegem un 
avocat? Mi se părea normal să nu fi existat o colaborare cu un avocat din moment ce, 
astăzi, se solicită sprijin pentru achiziționarea serviciilor de consultanță”. 
               Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că, în ceea ce privește avocatul amintit, 
înțelege că este un conflict de interese, că reprezintă și o persoană de la Muzeu; atunci se 
caută un alt avocat să reprezinte Muzeul. Muzeul Județean trebuie apărat, în toate 
cauzele, inclusiv cu doamna Maria Magdalena Botez și, neavând compartiment juridic, 
trebuie apărată fiecare cauză, ca și efect al Legii nr.273. 
               Domnul Gheorghe Veziteu spune: „Este exact motivul pentru care am făcut o 
intervenție; am dorit să nu existe vreun viciu de procedură, vreo chestiune care să 
afecteze rezolvarea favorabilă a cazului.‟ 
               Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
declară: „Se dorește ca instituția noastră să aibă apărător în toate dosarele pe care e 
reclamată sau a reclamat, pentru că, știți din trecut că, sunt dosare în care instituția 
noastră a reclamat o serie de foști angajați, dar și acel dosar pe care domnul Marin l-a 
intentat Muzeului Județean. Trebuie să ne apărăm instituția în fața fiecărui dosar care 
este pe rol‟. 
                Domnul Mitică Afteni întreabă  de ce doamna director Ramona Mocanu nu e 
prezentă la ședință. 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan răspunde că a fost aici, doar că este un eveniment 
la muzeu la această oră. Spune: „Dacă vă uitați pe paginile de socializare, este un 



eveniment la muzeu. Dacă acest punct se dezbătea mai devreme, era aici să vă dea 
explicațiile necesare. De altfel, la comisie am fi putut să întrebăm lucrurile astea‟. 
                Domnul Mitică Afteni e de părere că doamna director Ramona Mocanu ar trebuie 
să fie mai atentă la întocmirea documentelor, deoarece a sesizat câteva greșeli de 
exprimare. 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan răspunde că bănuiește că este o persoană care face 
aceste documente. 
                Domnul Mitică Afteni  recomandă ca doamna Ramona Mocanu să fie un pic mai 
atentă. 
                Domnul Dumitru Buzatu e de părere că domnul Mitică Afteni are dreptate și că 
trebuie acordată toată atenția în întocmirea documentelor, atât  pe fondul  cât și pe forma 
acestora. Cu atât mai mult cu cât acestea sunt publice, sunt supuse dezbaterilor și sunt 
văzute de orice cetățean interesat. 

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că în urma centralizării voturilor s-au înregistrat: 22 
voturi “pentru” și 9 “abțineri“ (Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Crețescu Valentin,  
Iacob Liviu,  Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe, Afteni Mitică și Teslariu 
Iuliana). 
               Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea 
achiziționării serviciilor de consultanță juridică, de asistență și reprezentare de către 
Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui în litigiile aflate pe rolul instanțelor de 
judecată. 

*    
*    * 

 
XIV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă Raportul asupra finanțării proiectului „Construcția cazangeriei și a rețelelor 
de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalului 
Raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, municipiul Strășeni, raionul Strășeni”. 

Întreabă dacă dorește cineva să intervină. 
Nu dorește nimeni.  

*    
*    * 

XV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă Raportul asupra finanțării proiectului ”Reconstrucția acoperișului blocului 
nr.1 al Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi” derulat de Raionul Anenii Noi, 
Republica Moldova. 

Întreabă dacă dorește cineva să intervină. 
Nu dorește nimeni.  

*    
*    * 

XVI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui,  
prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea către 8 (opt) unităţi administrativ-
teritoriale ale Judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui 
din impozitul pe venit încasat suplimentar, pentru anul 2022 și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 
               1.Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, și 
               2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, și 

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

proiectul de hotărâre.  
                Întreabă dacă dorește cineva să intervină.  



                Dă cuvântul domnului Valentin Crețescu. 
Domnul Crețescu Valentin, dă citire următorului amendament:  

„AMENDAMENT din data de  15.12.2022 
la proiectul de hotărâre privind repartizarea către 8 (opt) unităţi administrativ-

teritoriale ale Judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui 
din impozitul pe venit încasat suplimentar, pentru anul 2022 

Urmare solicitărilor de sprijin financiar depuse către Consiliul Județean vaslui de 
către comuna Crețești ( adresa nr.2530/22.08.2022=500.000 lei necesar finațări drumuri), 

Propunem modificarea Anexei nr.1 referitoare la repartizarea fondului aflat la 
dispoziția Consiliului Județean vaslui din impozitul pe venit încasat suplimentar, pentru 
anul 2022, aceasta urmând a avea următorul conținut: 
Nr. 
crt. 

Unitatea Administrativ Teritorială Suma 
UM= lei  

1 Alexandru Vlahuță 50.000 
2. Boțești 50.000 
3. Cozmești 50.000 
4. Ivănești 54.640 
5. Laza 80.000 
6. Pogana 50.000 
7. Poienești 100.000 
8. Rebricea 80.000 
9. Crețești 80.000 
 TOTAL 594.640 

 
Textul proiectului de hotărâre modificându-se corespunzător (… repartizarea 

către nouăbunități administrativ-teritoriale…) 
Motivație: Prin lege, fondul la dispoziția Consiliului județean din impozitul pe 

venit se repartizează integral în anul 2022 comunelor, orașelor și municipiilor, prin 
hotărâre a consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru 
susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru 
cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod 
justificat nu le pot finanța din veniturile proprii. 

De asemenea, semnalăm și faptul că,( UAT) comuna Crețești  nu  a beneficiat în 
anul 2022 de niciun fel de sprijin din partea Consiliului județean Vaslui, iar comuna 
Poienești a beneficiat în mai multe rânduri de sprijinul consiliului județean, numai în anul 
2022 primind, până la această dată, suma de 677.000 lei. 
                          Grupul consilierilor județeni ai PNL 
                      Prin Consilier județean: Valentin Crețescu‟ 
                  Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
supune la vot amendamentul formulat de domnul Valentin Crețescu, precizând că acesta a 
întrunit 12 voturi ‟pentru‟ și 19 voturi ‟împotrivă‟(Dumitru Buzatu, Căciulă Mădălin-
Claudiu, Gălățeanu Gelu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costică, Miron-Feraru Roxana-
Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, 
Steimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaela, Trifan Ciprian-Ionuț, Zară Costel,   Braniște 
Sorin, Cain Dan-Liviu, Marian Dan-Mihai, Dorin Emil, Huzum Gicu). 

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că în urma centralizării voturilor s-au înregistrat: 24 
voturi “pentru” și 7 “abțineri“ (Ardeleanu Mihai, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob 
Liviu,  Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe și Veziteu Gheorghe). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind repartizarea către 
8 (opt) unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziția 
Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit încasat suplimentar, pentru anul 
2022.  

                                                    *    



*    * 
XVII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr. 78, 107, 108 și 109 din 
anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 170/2022 privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările 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. 

Președintele  comisiei de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre.  

Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
               Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea pozițiilor nr. 78, 107, 108 și 109 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 170/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu 
modificările ulterioare. 

*    
*    * 

                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că săptămâna următoare va convoca consiliul într-o nouă ședință, probabil de îndată, 
întrucât trebuie să apară alocarea guvernamentală. Invită pe ce prezenți să participe la 
Festivalul de Datini organizat la Vaslui, în colaborare cu Centrul de Creație din 
cadrul   Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, 
unde vor participa și reprezentanți ai UAT-urilor din județul Vaslui. 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
propune ca procesul-verbal al  ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 
15.12.2022 să fie prezentat și aprobat în următoarea ședință ordinară a consiliului, din 
ianuarie 2023. 
               Dă cuvântul domnului prefect  al județului Vaslui, Daniel-Garincha Onofrei, care 
spune următoarele: „Mulțumesc domnului președinte pentru frumosul moment de la 
începutul acestei ședințe. Continui mulțumindu-le și celorlalți colegi, foști PNL-iști, 
pentru momentele intermediare.(…) Mulțumesc domnului președinte pentru modul în care 
încheie ședința! (…)Vă doresc o seară excelentă! 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
declară închise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 15 decembrie 
2022. 
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         PREŞEDINTE, 

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