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  R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
 
 

PROCES-VERBAL 
    încheiat astăzi, 21 decembrie 2022, 

în ședința extraordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

ORA 10,00 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide 

lucrările şedinţei extraordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 323/2022, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, care se desfășoară prin mijloace electronice, în sistem 
videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom, cu respectarea prevederilor Codului 
administrativ. 

 Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 29 consilieri judeţeni în funcţie și 
președintele, lipsind domnii consilieri județeni Liviu Filip, Liviu Iacob, Gheorghe Ștefan și 
Vasile Voicu, şedinţa este legal constituită. 

Se declară deschise lucrările ședinței extraordinare. 
Din partea Instituţiei Prefectului - Județul Vaslui participă domnul prefect 

Daniel-Garincha Onofrei. 
Participă directorul Direcției Economice și directorul Direcției Tehnice, structuri 

din cadrul aparatului de specialitate  al consiliului județean care au elaborat proiectele de 
hotărâre. 

* 
*     * 

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 rectificarea a X-a a bugetului local al județului 
Vaslui pe anul 2022; 
               2. Proiect de hotărâre  privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
continuității serviciului de transport  public județean de persoane prin curse regulate, în 
județul Vaslui. 

* 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 

votului plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi. 
Roagă Compartimentul informatică să lanseze opțiunea de vot pentru proiectul 

ordinii de zi. 
Precizează că s-au înregistrat  26 voturi „pentru” și 2 „abțineri” (domnii consilieri 

județeni Bogdan Rotariu și Gheorghe Veziteu).  
Cu majoritate de voturi, proiectul ordinii de zi a fost  aprobat.  
 

* 
 Nu au participat la vot domnii consilieri județeni: Liviu Filip, Liviu Iacob,  Costică 

Lupu, Gheorghe Ștefan, Vasile Voicu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 28. 

 
* 

*     * 
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. 

* 
*     * 

Doamnele  Mihaela-Vica Bîicu și Carmen Bularda anunță că la primul proiect aflat pe 
ordinea de zi nu vor participa la vot. 

* 
*     * 

             Domnul consilier județean Gheorghe Veziteu intervine, făcând observația că la  
proiectul aflat  la punctul unu pe ordinea de zi, domnul președinte are „niște favoriți”. 
             Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îl roagă pe 
domnul Gheorghe Veziteu să  amâne intervenția sa pe această temă, până va termina 
domnia sa cu anunțurile pe care le are de făcut.  
             Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
faptul că pentru adoptarea proiectului de hotărâre existent pe ordinea de zi la punctul 2 
este necesar votul majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, iar  pentru 
adoptarea proiectul de hotărâre de la punctul 1 este necesar votul majorității absolute 
– 17, potrivit prevederilor art.139 alin.(3) din Codul administrativ. 
 

* 
Având în vedere convocarea de îndată a Consiliului Județean Vaslui în ședință 

extraordinară, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, revine 
cu propunerea lansată  în ședința consiliului județean din data de 15.12.2022, și anume ca 
procesul-verbal al ședinței ordinare a consiliului județean din data de 15.12.2022 să 
fie supus aprobării plenului în prima ședință ordinară din luna ianuarie 2022.  

 Supune la vot propunerea, prin lansarea aplicației de vot. 
 Precizează că s-au înregistrat  26 voturi „pentru” și 1 „abținere” (domnul 

consilier județean Bogdan Rotariu).  
Cu majoritate de voturi, a fost  aprobată propunerea ca procesul-verbal al 

ședinței ordinare a consiliului județean din data de 15.12.2022 să fie supus aprobării 
plenului în prima ședință ordinară din luna ianuarie 2022.  

 
* 

Nu au participat la vot domnii consilieri județeni: Marius-Marian Arcăleanu, Sorin 
Braniște, Liviu Filip, Liviu Iacob,  Gheorghe Ștefan, Vasile Voicu. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 27. 
 
* 

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

proiectul de hotărâre privind rectificarea a X-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; 

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 afirmă că domnul președinte este consecvent în a-i 
sprijini pe unii pe care i-a mai sprijinit, acestea fiind următoarele unități administrativ-
teritoriale: Hoceni, Pădureni, Miclești, Perieni  (care a mai primit ajutor de patru ori în 



acest an), Pușcași, Șuletea, Vutcani, Zăpodeni (care a primit ajutor de încă două ori). 
Declară: „Am luat cuvântul ca să  vă spun că, încă, sunt oameni care nu au primit  niciun 
fel de sprijin în acest an, de la consiliul județean, primari din mai multe formațiuni 
politice, care m-au contactat și mi-au spus: «speram că se termină cei abonați» și că au și 
ei o șansă în a primi și ei ceva. Eu am văzut propunerile dumneavoastră.(…) Împărtășesc 
opinia și dezamăgirea celor care nu au primit și votul meu va fi în consecință‟.   

    Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, e de părere că 
domnul consilier județean are, probabil, o viziune diferită de a dumnealui. Declară: „Vă 
imaginați că acest moment este unul al colindului și colindătorii trebuie să primească 
ceva.(…) Aici e vorba de a răspunde unor preferați ai mei, care sunt toate UAT-urile care 
au exprimat o nevoie presantă, fără de care nu pot încheia bugetul anului acesta,  execuția 
bugetară. Și atunci(…) am preferat să le răspundem‟.  

    Subliniază că a primit materialul sinteză, care stă la baza explicațiilor 
corespunzătoare cu privire la cine anume are nevoie de sprijin, precizând totodată că, 
pentru cei la care  nu a fost luată în considerare solicitarea, va oferi explicații și, dacă o 
unitate administrativ-teritorială este într-o asemenea situație, consiliul județean îi va oferi 
sprijinul. Menționează că ajutorul nu este acordat pentru că instituția ar avea 
disponibilitatea ci, pur și simplu,  răspunde nevoilor justificate. 

   Declară: „Dacă ar fi să privim dintr-un punct de vedere strict al instituției 
noastre, ar trebui să nu dăm la nimeni nimic, pentru că sunt banii consiliului județean. Și 
normal ar fi ca unitățile administrativ-teritoriale să se adreseze primului ministru și 
Guvernului, nu consiliului județean, ca să ne cheltuim banii noștri de investiții. Dar am 
înțeles că toți trebuie să facem pași înainte, pe calea modernizării, și dăm atunci sprijin 
celor care se află în nevoie, care au cofinanțări, care trebuie să închidă proiecte, care 
sunt executați de diverși executanți, care s-au adresat justiției și au primit satisfacție și, 
atunci, noi, trebuie să-i sprijinim ca să nu dăm bani pe dobânzi și penalități. Asta este 
viziunea noastră! Dacă aveți vreo comunitate care vi s-a adresat, vă rog să spuneți! 
Materialul se află în fața mea și pot da un răspuns competent‟. 
               Dă cuvântul domnului  Gheorghe Veziteu, care afirmă: „Eu am prezentat chiar 
și în ședința trecută, în plenul ședinței, împreună cu colegii, amendamente prin care am 
solicitat sprijin. Știu că toți primarii s-au adresat dumneavoastră cu solicitări scrise.‟  
  Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, spune: 
„Dumneavoastră vreți să mă prostiți pe mine!” 

Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Păi nu, dumneavoastră ne cam prostiți pe 
noi!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: 
“Nu se poate să mă prostiți! Nu vreți să țineți cont de obiectul ședințelor noastre. Noi am 
spus că acordăm sprijin UAT-urilor care se află într-una din situațiile enumerate. Că 
dumneavoastră vreți să dați bani la primari, nu se poate!‟  
               Domnul Gheorghe Veziteu subliniază:  ″Noi să dăm, consiliul județean, nu eu!″ 
               Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
propunerile au fost făcute în urma analizării  teancului de motivări aflate în sprijinul 
cererilor. Reamintește faptul că dacă cineva vrea bani, nu este un motiv pentru consiliul 
județean să-i repartizeze. Consiliul Județean Vaslui are disponibilitate doar pentru UAT-
urile care se află într-o situație dificilă, o situație grea, o situație care pune în pericol 
activitatea administrației publice din localitatea respectivă.   
               Informează că până în prezent, din ce a contabilizat, a dat tuturor acelora care 
se află într-o asemenea situație. Sigur că sunt persoane, administrații care nu au primit. 
Dar nu crede că domnia sa poate să acorde sprijin unei administrații care are un buget de 
câteva milioane de lei de la început, căreia îi  este asigurată asistența socială, iar pe cei 
aflați în deficit, de la început, să-i lase. Subliniază: „Aici nu este vorba de a-i da de 
pomană. Dacă cineva crede că e pomană, atunci se află într-o situație, din punct de vedere 
al înțelegerii, dificilă și mai putem sta de vorbă cu el‟. 



                Ia cuvântul domnul Valentin Crețescu, care declară: „Vreau să fac din nou o 
interpelare, cu riscul de a-i irita pe foștii PNL-iști din consiliul județean. Am remarcat, pe 
ultima sută de metri, că se întregește lista abonaților la ajutorul consolidat al consiliului 
județean.‟ 
                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, spune: „Vă 
rog să terminați cu astea! Crezi că dacă în permanență spui niște prostii trebuie neapărat 
să țin cont de ele? V-am spus! Dați-mi exemplu pe cine  nu am sprijinit noi, care are o 
problemă din cele pe care le-am enunțat! Nu că vreți să dați bani, că nu dați nimic!‟  
                Domnul Valentin Crețescu răspunde: „Nu vreau să plictisesc audiența, dar 
vreau să spun că la Primăria Pădureni, care solicită sume de bani, sunt sume care nu se 
regăsesc în realitate. Din teren, vă aduc la cunoștință că nu se recunoaște vreo 
modernizare de drumuri. La Ivănești…‟ 
    Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, intervine 
spunând: „Vă rog să nu incitați la …‟ 
                Domnul Valentin Crețescu adresează rugămintea de a fi lăsat  să-și spună 
punctul de vedere, precizând că mesajele dumnealui  „nu sunt de «a incita»‟, ci pur și 
simplu spune realitatea de acolo, care este cunoscută  foarte bine. Declară: „Vreau să vă 
specific niște lucruri foarte clare. Pe ruta Pădureni-Ivănești, drumul este la fel ca în alte 
vremuri. Sau chiar mai rău. Vă reamintesc despre evenimentul nefericit care a avut loc 
zilele trecute. La Ivănești, echipajele de prim ajutor au întâmpinat mari probleme ca să 
ajungă la locul tragediei. La asemenea evenimente, secundele contează. Alta ar fi fost 
situația, dacă echipajele ar fi sosit la timp. Și asta din cauza drumurilor. Iar despre drumul 
Pădureni –Căpotești pot să vă spun că el a fost cârpit, nicidecum renovat. Vreau să vă spun 
că, în final, cu ocazia Crăciunului, nu știu ce să le urez. Poate, peste doi ani, un primar al 
tuturor cetățenilor din Pădureni. Eu mă voi abține de la acest proiect și recomand și 
colegilor PNL-iști, și chiar foștilor, că sunt destul de mulți acolo‟.  
                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă: 
„Comuna Pădureni a primit de câteva ori sprijin din partea noastră. Eu cred că nu v-ați 
uitat bine ce se întâmplă pe drumul acela. Nu cred că sprijinul de 50.000 de lei făcea 
drumul la Ivănești. Drumul de la Ivănești nu este prins pe ″Anghel Saligny?″ Fiind consilier 
județean, vă puteți interesa mai bine. Mai mult, puteți să și sprijiniți, indiferent ce primar 
va fi, că eu nu mă uit la cine e primar. Mă uit la ce face.‟  
   Dă cuvântul domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, Ciprian-Ionuț 
Trifan. 
   Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
anunță, în primul rând, că are un amendament de citit. În al doilea rând vrea să-și exprime 
părerea față de colegii liberali. N-ar fi vrut să împărtășească ceea ce a spus domnul 
consilier județean Marius Arcăleanu la ședința anterioară, dar e o retorică, după ce colegii 
consilierii județeni  au avut posibilitatea la rectificarea națională să rezolve problema asta, 
dacă într-adevăr colegii primari le-au solicitat sprijinul, subliniind că puteau face acest 
lucru la rectificarea națională.  
                  Continuă cu citirea amendamentului:  

„Amendament 
la  proiectul de hotărâre privind rectificarea a X-a a bugetului local al județului 

Vaslui pe anul 2022 
 
           Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere adresa DGASPC Vaslui 
nr.44153/21.12.2022, prin care suntem informați că a fost alocată de la bugetul de stat 
pentru plata drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități suma de 146.000 lei, propun 
următorul amendament:   
 
          Art. 2, 3 și 6 se modifică și vor avea următorul conținut:  

Art.2. - La partea de venituri a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022, așa 
cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 232/15.12.2022 privind 



rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022, se aprobă 
următoarele influențe: 

                                                                                                                              -lei- 
         VENITURI TOTALE                                                                                 + 11.107.264 
   din care 
    - cote defalcate din impozitul pe venit                                                              + 230.290 
    - sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru  
echilibrarea bugetelor locale                                                                                  + 32.692 
    - sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte        + 679.482 
    - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale                       + 10.000.000 
    - transferuri voluntare, altele decât subvențiile                                                     + 
8.000 
    - finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap                                  + 146.000 
    - venituri din valorificarea unor bunuri                                                                + 10.800 
    - Fondul European de Dezvoltare Regională                                                        - 467.500 
    - Fondul de Coeziune                                                                                         + 467.500 
 
        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. 232/15.12.2022 privind 
rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022, se aprobă următoarele 
influențe: 
                                                                                                                           -lei- 
         CHELTUIELI TOTALE                                                                            + 6.146.000 
               din care: 
     - bunuri și servicii                                                                                      + 6.000.000 
     - fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale                         - 1.000.000 
     - transferuri între unități ale administrației publice                                    + 1.000.000 
     - asistență socială                                                                                         + 146.000 
     EXCEDENT                                                                                                + 4.961.264 
 
         Art.6. – (1) La capitolul „asigurări și asistență socială” fondurile se suplimentează cu 
suma de 146.000 lei la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, 
la cheltuieli cu asistența socială. 

(2) Detalierea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Vaslui se prezintă în anexele nr. 6-6/4. 

(3) La capitolul „transporturi”, fondurile se suplimentează cu suma de 6.000.000 lei 
la Consiliul Județean Vaslui, la cheltuieli cu bunuri și servicii. 
          Proiectul de hotărâre se completează cu anexele nou apărute, iar conținutul 
anexelor existente se modifică în mod corespunzător. 
   Vicepreședinte, 
   Trifan Ciprian-Ionuț‟ 
              Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune la vot 
amendamentul domnului vicepreședinte, prin lansarea aplicației de vot. 

Precizează că s-au înregistrat  23 voturi „pentru” și 2 „abțineri” (domnii consilieri 
Valentin Crețescu și Gheorghe Veziteu).  
               Cu majoritate de voturi, a fost adoptat amendamentul  la  proiectul de hotărâre 
privind rectificarea a X-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022, propus de 
domnul vicepreședinte al consiliului județean, Ciprian-Ionuț Trifan.  

* 
Nu au participat la vot următorii consilieri județeni: Marius-Marian Arcăleanu, 

Mihaela-Vica Bîicu, Carmen Bularda, Sorin Braniște, Liviu Filip, Liviu Iacob,  Gheorghe 
Ștefan, Vasile Voicu. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 25. 
*                                                                                                                                 



              Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune la vot, 
prin lansarea aplicației de vot, proiectul de hotărâre, cu  amendamentul adoptat, 
privind rectificarea a X-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022. 
              Precizează că s-au înregistrat  19 voturi „pentru” și 6 „abțineri” ( Mitică Afteni, 
Lucian-Corneliu Chirica, Valentin Crețescu , Bogdan Rotariu, Iuliana Teslariu și Gheorghe 
Veziteu).  
               Cu majoritate de voturi, a fost adoptată  hotărârea privind rectificarea a X-a 
a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022. 
 

*    
*    * 

              2. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea continuității 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul 
Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 
              1.Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale; 
              2.Dorin Emil, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean, și 

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

proiectul de hotărâre.  
Întrucât nu sunt intervenții, roagă Compartimentul informatică să lanseze 

opțiunea de vot pentru acest proiect de hotărâre.  
              Precizează că s-au înregistrat  23 voturi „pentru” și 4 „abțineri” (Mihai Ardeleanu, 
Valentin Crețescu, Bogdan Rotariu și Gheorghe Veziteu).  
               Cu majoritate de voturi, a fost adoptată hotărârea privind stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate, în județul Vaslui. 
 

* 
Nu au participat la vot următorii consilieri județeni: Marius-Marian Arcăleanu, 

Liviu Filip, Liviu Iacob, Costică Lupu,  Gheorghe Ștefan, Vasile Voicu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 27. 

* 
               Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, își cere scuze 
pentru  discuțiile care  au fost ceva mai înfierbântate.  
              Declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vaslui, nu 
înainte de a-i invita pe consilierii județeni să rămână în aplicație, pentru a urmări 
programul oferit de colindătorii care au venit să vestească Nașterea Mântuitorului.  
              Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 21 decembrie 
2022. 

Ora 10,50 
 
 

             PREŞEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu       
   
                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                          Diana-Elena Ursulescu 
 
  
  Întocmit, 
  Consilier, Arcăleanu Cristina 


