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ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
    încheiat astăzi, 21 ianuarie 2022, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 
 

ORA 11,00 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide 

lucrările şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr. 10/2022.  

Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin 
utilizarea aplicației Zoom, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere că sunt prezenți la ședință un număr de 34 consilieri judeţeni în 
funcţie și președinte, şedinţa este legal constituită. 

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

Garincha Onofrei. 
Participă directorii şi şefii compartimentelor de specialitate ai consiliului judeţean 

care au elaborat proiectele de hotărâri, precum și șefi ai instituțiilor subordonate. 
* 

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

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

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale 
judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 
2022 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2023-2025; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 164/2021 privind stabilirea numărului și a cuantumului 
burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza 
S.F.) și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție „Amenajare parc 
Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești, sat Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui"; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ 
special din Județul Vaslui pentru anul școlar 2022-2023; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 116 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 

* 
 
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: 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 
Județul Vaslui și Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad pentru realizarea proiectului <<Elaborarea 



documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului 
istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”>>; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului <<Elaborarea documentației 
tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul 
Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”>> și a cheltuielilor 
legate de proiect. 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului Consiliului Județean Vaslui suplimentarea ordinii de zi.  

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot pentru 
suplimentarea ordinii de zi.  

Doamna Carmen Bularda informează că nu i-a apărut aplicația de vot și nu a putut 
vota suplimentarea ordinii de zi. Votează “pentru” această suplimentare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
votul doamnei consilier județean va fi consemnat în procesul-verbal al ședinței.  

Suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu majoritate de voturi: 32 voturi 
“pentru” și 1 “abținere” (Liviu Iacob). 

Nu a votat domnul consilier județean Gelu Gălățeanu. 
 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, cu suplimentarea aprobată. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Proiectul ordinii de zi, cu suplimentarea aprobată, este aprobat cu unanimitate 

de voturi (32 voturi “pentru”). 
Nu au votat domnii consilieri județeni Carmen Bularda și Gelu Gălățeanu. 
 

*     
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, readuce la 

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

 
*  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, este necesar 
votul majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, cu excepţia proiectelor de 
hotărâre de la punctele 1-3 și 7-8 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorității 
absolute a consilierilor județeni – 18, potrivit prevederilor art. 139 alin.(3) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează, 
totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin.(4), coroborat cu art.138 alin.(15) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, s-au pus la dispoziţia plenului Consiliului Județean Vaslui, procesele-
verbale încheiate în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui din data de 21 decembrie 
2021 și în ședința de îndată a Consiliului Județean Vaslui din data de 23 decembrie 2021 în 
vederea luării la cunoştinţă a conţinutului acestora, cu precizarea că cele două procese-
verbale au fost puse aprobării în aceeași ședință - s-a acceptat prin vot acest lucru, din lipsă 



de timp pentru pregătirea materialelor, în sensul prezentării acestora în proxima ședință a 
consiliului județean.  

Totodată, menționează că există posibilitatea contestării conţinutului acestora şi a 
solicitării menţionării exacte a opiniilor exprimate în şedinţele respective. 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului judeţean din data de 21 
decembrie 2021. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului judeţean din data de 

21 decembrie 2021 a fost aprobat cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 2 
“abțineri” (Mitică Afteni și Liviu Iacob). 

Nu a votat domnul consilier județean Gelu Gălățeanu și Gheorghe Veziteu. 
 

 *                                                
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 

procesul-verbal încheiat în şedinţa de îndată a consiliului judeţean din data de 23 
decembrie 2021. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Procesul-verbal încheiat în şedinţa de îndată a consiliului judeţean din data de 

23 decembrie 2021 a fost aprobat cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”). 
Nu au votat domnii consilieri județeni Mitică Afteni, Gelu Gălățeanu, Costică Lupu 

și Gheorghe Veziteu. 
 

* 
 

I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale 
judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 
2022 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2023-2025 și 
dă cuvântul următorilor: 

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

2. Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, -  comisia 
pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnul Cain Dan-Liviu precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Domnul Trifan Ciprian-Ionuț precizează că s-a avizat favorabil proiectul de 

hotărâre, cu 5 voturi “pentru” și 3 “abțineri”.  
 
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
Doamna Mihaela-Vica Bîicu anunță că nu va vota la acest proiect de hotărâre, fiind 

posibil să se afle într-un conflict de interese. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
 

* 
Din cauza unor defecțiuni tehnice, intervenția domnului consilier județean Gheorghe Veziteu 
este întreruptă. 

* 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Crețescu Valentin. 

Domnul Valentin Crețescu cere permisiunea de a formula un amendament la  
proiectul de hotărâre din partea grupului consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal. 

Dă citire amendamentului: 
 
                                          “Amendament 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale 
judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 

2022 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate  
pentru anii 2023-2025 

 
Propunem modificarea anexei nr.1 referitoare la repartizarea fondului aflat la 

dispoziția Consiliului Județan Vaslui din impozitul pe venit pentru anul 2022, prin 
suplimentarea listei propuse cu următoarele poziții: la poziția 22 - Bârlad, unitatea de 
măsură rămâne aceeași, mii lei, 1000; Negrești 1000 mii lei; Băcani 350 mii lei; Văleni 350 
mii lei; Deleni 250 mii lei; Tăcuta 350 mii lei; Vetrișoaia 250 mii lei; Dimitrie Cantemir 350 
mii lei; Drânceni 350 mii lei; Codăești 250 mii lei; Grivița 350 mii lei; Munteni de Jos 250 mii 
lei; Oltenești 350 mii lei; Costești 250 mii lei; Boțești 350 mii lei; Bogdana 250 mii lei; 
Crețești  350 mii lei.  

Total suplimentare: 6.650 mii lei. Total alocare: 15.454 mii lei. 
Ca și sursă: diferența de 24.190 mii lei rămasă nerepartizată de către inițiatorul 

proiectului de hotărâre din totalul de 32.994 mii lei, fondul la dispoziția consiliului 
județean.  

Ca și motivație: fondul la dispoziția consiliului județean se repartizează integral 
în anul 2022, comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărârea 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. Vă mulțumesc!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Dan-Mihai Marian, vicepreședintele al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, explică 
domnului consilier Valentin Crețescu că, așa cum se arată în motivația prezentată de domnul 
președinte, raționamentul pentru care consiliul județean a distribuit această sumă de bani 
către anumite uat-uri, a fost unul foarte clar, și anume nevoia urgentă de a echilibra bugetele 
locale ale acestora astfel încât să nu închidă pe minus, să închidă măcar pe zero. Mai mult 
decât atât, s-a suplimentat până la suma de + 500.000 la dispoziția acestora.  

Totodată, precizează că domnul Crețescu a citit o listă cu localități a căror 
apartenență politică este una evidentă. În propunerea domnului președinte nu se ține cont 
deloc de apartenența politică, ci doar de nevoia acestora, precisă, exactă, de a-și echilibra 
bugetele locale. Adresează domnului consilier județean Valentin Crețescu rugămintea ca, în 
situația în care are alte motivații, mai concrete, care să susțină propunerea dumnealui, să 
facă precizarea pentru că, din punctul său de vedere, din ceea ce a enunțat, nu este 
convingător.   

Domnul Valentin Crețescu constată că, pe lângă comunele evidențiate de domnul 
Dan-Mihai Marian, de aceleași probleme se lovesc și comunele pe care le-a enumerat 
dumnealui, nu neapărat culoarea lor politică. Presupune că domnul vicepreședinte are alte 
informații. Menționează că fiecare UAT în parte a fost contactat de către consilierii Partidului 
Național Liberal, care au concluzionat că ar trebui făcut acest amendament.  

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, îl întreabă 
pe domnul consilier Crețescu Valentin dacă a făcut o propunere și pentru comuna Drânceni. 

Domnul Valentin Crețescu răspunde afirmativ. 
Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 

că această comună are un excedent bugetar în valoare de 6.700.000 lei, în timp ce comuna 



Găgești are un deficit de 1.400.000 lei, motiv pentru care situațiile celor două comune nu pot 
fi comparate. Întreabă: ″Ați înțeles acum raționamentul pentru care noi facem această 
echilibrare bugetară? Dăm la cei care sunt pe minus, nu la cei care sunt pe plus. Mulțumesc!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează: ″În primul rând, vreau să vă spun că am 
avut întreruptă legătura cu dumneavoastră și am reușit s-o fac acum prin telefon. Nu am 
votat la ceea ce ați solicitat în legătură cu procesele-verbale. Expun acum că sunt “pentru” 
aprobarea celor două procese-verbale.  

Revenind la punctul unu de pe ordinea de zi, voiam să vă spun că noi am prezentat 
acest amendament prin vocea domnului consilier Valentin Crețescu și vreau să vă spun că am 
procedat și noi la o analiză a ceea ce ni s-a expus prin referatul de aprobare și, de 
asemenea, prin consultarea Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat. Știm foarte bine de acolo 
că 15% s-au repartizat la  bugetul local al județului, 63% la bugetele locale ale comunelor, 
orașelor și municipiilor, 14% într-un cont distinct pentru echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, orașelor, municipiilor și al județului. De asemenea, acest 6% care se repartizează 
integral pe anul 2022 din impozitul pe venit și restul de 2% pentru finanțarea instituțiilor 
publice de spectacole.  

Vreau să spun și să întăresc ceea ce am solicitat noi prin amendament, și anume 
faptul că, comunele pentru care încercăm să intervenim, să obținem o repartizare de 
fonduri, se numără printre cele care au nevoi foarte mari, și anume: se citează și în 
materialul prezentat de domnul președinte Buzatu, în referatul de aprobare, că necesarul 
solicitat pe ansamblul județului este de 1.220.852.000 lei. Deci, dacă ne raportăm la această 
sumă, faptul că astăzi noi încercăm să repartizăm doar o sumă de 8.804.000 lei din totalul de 
32.994.000 lei pe care l-a primit județul înseamnă, în opinia noastră, că este ușor, să spun 
eu, inadecvată această repartizare.  

Noi am dori ca, încă de la începutul anului, să repartizăm sume mai mari din 
impozitul pe venit, deoarece oamenii, edilii și reprezentanții UAT-urilor, ar putea să-și facă 
mai din timp necesarul și programul de activitate, de acoperire a cheltuielilor care urmează. 
Știm din anii trecuți că nu a trecut mult de la prima alocare din impozitul pe venit și am 
revenit rapid, fie în aprilie, fie în mai sau altădată, în iunie, cu diferența de sumă pe care 
am alocat-o acelor UAT-uri în nevoi. 

  Desigur că, unele UAT-uri pot sta mai bine sau mai rău la capitolul excedent. Dar 
acesta, în opinia noastră, nu este un argument atât de puternic, pentru că și județul Vaslui a 
terminat cumva în anii din urmă cu excedent și, totuși, a primit acel 6% din impozitul pe 
venit, în mod egal cu fiecare județ din țara aceasta. Din fericire, anul acesta suma este ceva 
mai mare, de 32.994.000 lei, și noi credem că, dacă astăzi facem o alocare de 15.454.000 lei, 
nu este o problemă. Județul tot va mai avea o rezervă de circa 16 milioane, pe care poate să 
o repartizeze ulterior.  

Acesta ar fi un prim punct de vedere legat de acest amendament. Asta înseamnă 
că noi facem un apel foarte serios la toți consilierii județeni, că sunt din Bârlad, că sunt din 
Negrești sau din alte localități, să sprijine demersul. Opinăm că, din acest fond de 
32.994.000 de lei alocați județului, ar merita și Bârladul care are atâtea probleme, să 
primească ceva, la fel și Negreștiul, și la fel și celelalte localități. Mulțumim!″ 

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 
că, în primul rând, nu a înțeles ce legătură avea repartizarea celor 6% cu excedentul 
județului ″pentru că legea bugetului de stat repartizează 6% pentru o echilibrare după 
oportunitate pentru unitățile administrativ-teritoriale″ și excedentul județului are o altă 
distribuție în viitor.  

Precizează că prima echilibrare trebuie făcută așa pentru că anul 2022 este un an 
greu pentru fiecare unitate administrativ-teritorială și va trebui văzut care dintre  unitățile  
administrativ-teritoriale au nevoie mai rapidă de echilibrare pentru a închide diversele 
proiecte pe care le au. Dacă  sumele ar fi distribuite încă de la începutul anului, ar apărea 



riscul ca undeva la mijlocul anului, consiliul județean să nu aibă ce echilibra și, până când 
Guvernul ar face o altă rectificare, să trebuiască să preleveze din bugetul consiliului 
județean, acesta având la rândul său foarte multe proiecte la care are nevoie de cofinanțare.  

Amintește că, pe de altă parte, în anul trecut, Guvernul a dat o ordonanță de 
guvern pentru ca UAT-urile să facă împrumuturi garantate de statul român, subliniind, 
totodată, că sunt puține unități administrativ-teritoriale care au accesat astfel de 
împrumuturi. Va trebui să facă un efort cu toții pentru cofinanțarea tuturor proiectelor pe 
care le are consiliul județean. Subliniază că județul Vaslui a fost pe locul II în Programul 
Național de Dezvoltare Locală II, cu o sumă foarte mare, și că în anul în curs sunt de 
cofinanțat foarte multe proiecte, drept pentru care consideră că echilibrarea trebuie să se 
facă treptat, în funcție de finalitatea proiectelor pe care le are fiecare unitate administrativ-
teritorială.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
mai dorește cineva să intervină.  

Dă cuvântul, domnului consilier Liviu Iacob.   
Domnul Liviu Iacob subliniază că, ″de fiecare dată, propunerile noastre sunt date 

deoparte, există mult mai multe găuri în alte părți decât în cele pe care noi facem 
propuneri.″ Crede că, din punctul de vedere al celor doi vicepreședinți, propunerile pe care 
le face grupul de consilieri PNL vizează doar comune ″care trăiesc bine, au bani și nu le 
trebuie bani″. Totodată, reamintește domnului președinte că a promis, anul trecut, că va 
ajuta și comunele pe care grupul de consilieri județeni PNL le propune să fie ajutate. 
Constată că, de fiecare dată, întâlnește același refuz, atât din partea domnului președinte, 
cât și din partea celor doi vicepreședinți.  

Recunoaște că, poate, este adevărat că nu toate comunele propuse de grupul PNL 
au avut nevoie urgentă de bani, dar crede că o parte din ele, totuși, au nevoie de bani și 
adresează rugămintea să încerce să mai aprobe și din propunerile făcute de dumnealor, mai 
ales că PNL și PSD formează, în prezent, o coaliție:  ″Haideți să nu pornim anul cu «nu» de la 
început, să încercăm, eu știu, poate nu toate, dar măcar jumătate din propunerile noastre să 
fie aprobate în ședința de azi. Mulțumesc!″  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îi mulțumește 
domnului Iacob pentru intervenție, adresându-i rugămintea să aibă în vedere că, într-adevăr, 
ține cont de lucrurile acestea. Dacă atunci când PSD și PNL nu erau parteneri într-o coaliție a 
dat dovadă de atâta grijă, atenție și obiectivitate în ceea ce privește alocarea fondurilor, să 
se gândească cum va proceda acum. Parteneri fiind, vor trebui să apeleze la o definire 
comună a termenilor, cum ar fi definirea termenului ″gaură″ folosit în contextul alocării de 
fonduri pentru bugetele UAT-urilor. Precizează că, atunci când aude ″această noțiune 
referitoare la buget″ se gândește că ″lipsește ceva din buget″. Făcând referire la exemplul 
dat de domnul vicepreședinte Dan-Mihai Marian, constată că acolo sunt în plus 6 milioane și 
întreabă ″cum să fie gaura în plus?”, asigurând, totodată, că are toată disponibilitatea în 
relația de parteneri a celor două grupări.  

Totodată, amintește că a propus o procedură de distribuire cât mai echitabilă,  
adică toate unitățile, pentru început, să închidă bugetele. Subliniază că prima dată a alocat, 
de exemplu, acei 384.000 care trebuie la comuna Ibănești ca să poată închide bugetul. 
Informează că, închizând bugetul, se va constata, totuși, cu această sumă nu le rămâne cu ce 
să-și plătească curentul electric sau apa, canalizarea, și atunci a mai desprins din fondul aflat 
la dispoziția consiliului județean pentru echilibrarea bugetelor locale suma de încă 500.000 
de lei, subliniind că cei care au 2 mil. lei, 3 mil. lei, 1,5 mil. lei, 4 mil. lei, 5 mil. lei, nu au 
făcut obiectul acestei repartizări.  

Precizează că, aceia care nu au, care sunt cam aceleași unități administrativ-
teritoriale, să aibă cel puțin 500.000 de lei la dispoziție, pe lângă ce înseamnă salariile, 
funcționarea și asistența socială, pentru a-și plăti utilitățile și pentru a-și propune să facă 
ceva, întrucât consiliul județean a sprijinit unitățile administrativ-teritoriale chiar în 
condițiile unor bugete de austeritate accentuată din anii trecuți. Menționează că UAT-urile au 
fost sprijinite în vederea demarării și continuării procesului de modernizare a acestora, 



asigurând, totodată, că nicio unitate administrativ-teritorială nu a fost abandonată în 
procesul acesta de modernizare, oricât a fost de greu.  

Totodată, este de părere că, deși anul acesta ″bugetul este ceva mai garnisit″, nu 
înseamnă că s-a întâmplat o minune și că din 2021 până în 2022 s-au produs niște schimbări 
extraordinare, ci pur și simplu a fost regândită doar modalitatea de alocare. Speră că 
politicile guvernului în funcție vor da rezultate financiare mai bune, astfel încât abia de la 
anul să se bucure de o alocare ceva mai substanțială decât aceasta, care a fost anul acesta, 
doar prin regândirea modalităților de distribuire a banilor în bugetul național. 

Asigură că, din acest punct de vedere, așa cum a ținut și în anii trecuți cont de 
solicitările unităților administrativ-teritoriale, indiferent de coloratura lor politică, tot așa va 
proceda și pe viitor, și speră că, de data aceasta, și fosta grupare aflată în opoziție, ținând 
cont de faptul că sunt parteneri, va sprijini propunerile domniei sale.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Dan-Liviu Cain. 
Domnul Dan-Liviu Cain propune ca banii pe care-i are la dispoziție consiliul 

județean să fie folosiți mai mult pentru dezvoltarea drumurilor județene care sunt în 
administrarea județului, pentru că anul trecut s-a dovedit că, deși la multe dintre primării s-
au alocat bani, unii dintre primari i-au folosit în parcuri de joacă, în diverse. Nu că acestea 
nu ar trebui, dar consideră că nu erau de utilitate majoră.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de părere 
că poate s-au strecurat și asemenea greșeli sau s-ar putea ca ″unii dintre primari să fie mai 
jucăuși″, având nevoie de acele spații, ca și populația unității administrativ-teritoriale 
respective. Mulțumește domnului Cain pentru sprijinul acordat în calitatea de președinte, pe 
întreaga durată a anului trecut și a mandatului trecut, pentru întreaga sa prestație, care a 
fost o prestație în interesul unităților administrativ-teritoriale.   

Dă cuvântul domnului consilier județean Mihai Ardeleanu. 
Domnul Mihai Ardeleanu cere permisiunea de a formula un amendament la  

proiectul de hotărâre din partea grupului consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal. 
Dă citire amendamentului: 
 
                                          “Amendament 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale 
judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 

2022 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate  
pentru anii 2023-2025 

 
Propunem modificarea anexei nr. 2 referitoare la repartizarea sumelor defalcate 

din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2022, 
astfel: din totalul de 15.872 mii lei propunem ca fiecăreia dintre cele 81 de UAT-uri să i se 
repartizeze câte o sumă de 50.000 mii lei, iar consiliul județean să primească suma de  
11.822 mii lei. 

Ca și motivație, am considerat că sumele propuse a fi repartizate prin proiectul de 
hotărâre nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor cu drumurile comunale. 
Mulțumesc, domnule președinte!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
domnului consilier județean Ardeleanu și întreabă dacă mai dorește cineva să intervină. 

Referitor la amendamentul propus, declară că nu dorește să mai facă vreo 
precizare, considerând că a răspuns destul de motivat în ceea ce privește repartizarea 
sumelor către unitățile administrativ-teritoriale. După cum s-a observat,  anul acesta se 
înregistrează o creștere a acestor sume. De data aceasta s-a preconizat o repartizare 
egalitară, indiferent de mărimea UAT-ului, să primească cei 25.000 mii lei pentru susținerea 
acestei activități. Recunoaște că nu este chiar abordarea cea mai bună, pentru că una este să 
fii primarul comunei Zăpodeni, care are drumuri cu  o lungime de 30-40 de km de drum 
comunal, alta este să aloci aceste sume pentru comuna Ivănești care are mult mai puțin, deși 
nevoia este mai mare la Ivănești, acolo și disponibilul bugetar fiind foarte scăzut. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 



Domnul Gheorghe Veziteu precizează: “Noi am analizat propunerile 
dumneavoastră legate de repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile din județ și v-am propune ca prin acest amendament, după 
cum v-ati și dat seama, să revenim la o cutumă mai veche, adică aceea a alocării unei sume 
de  50.000 mii lei pe care o alocam în anii trecuți. 

Aducem câteva argumente în sprijinul propunerii noastre. Ne-am documentat și 
am văzut în Strategia de dezvoltare economico-socială a Județului Vaslui pe perioada 2021-
2027, adică o lucrare de unde am putut extrage datele de ultimă oră referitoare la acest 
subiect, la subcapitolul 4.1.2., paginile 49-56, că, în momentul de față, în județul Vaslui, am 
avea drumuri naționale de circa 390 km, drumuri județene în sumă de 942 km, la care se 
adaugă plus/minus km pe care i-am recepționat, dar facem referire doar la lucrarea pe care 
am aprobat-o chiar noi în cursul anului trecut. De asemenea, am remarcat existența unui 
număr de 873 km de drumuri comunale, inclusiv străzi și ulițe. 

Deci, la o primă constatare, vedem că între drumurile județene și drumurile 
comunale și sătești și ulițe, ar exista aproape un raport de egalitate. De aceea, problema 
noastră este că o alocare de tipul aceleia pe care ați propus-o dumneavoastră, în care 
13.847.000 lei rămân la județ și doar diferența până la 15.872.000 lei revin, să spunem, 
localităților, adică 2.025 mii lei, ar însemna că este un dezechilibru foarte însemnat, între 
ceea ce oferim celor 942 km și celor 873 km din zona locală, de la comune. De aceea, 
propunerea noastră este una, zicem rezonabilă, pentru că noi venim doar cu dublarea sumei 
de la 2.025.000 lei la  4.050.000 lei, ceea ce ar însemna câte 50.000 lei pentru fiecare UAT.  

Noi așa credem: că ceva trebuie să facem și pentru ei! Mai mult, m-am uitat în 
execuția bugetară la 9 luni și am văzut, de exemplu, că la reparații curente, la  capitolul 
transporturi, din planificatul de 11.063.471 lei s-au realizat la 9 luni 5.892.000 lei. 

Deci noi credem că demersul nostru ar trebui să primească și aprobarea, și 
sprijinul dumneavoastră pentru că, în acest mod, venim și sprijinim UAT-urile ceva mai mult 
la nivelul drumurilor locale. Vă mulțumim!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, multumește 
domnului consilier județean Gheorghe Veziteu pentru intervenție. 

Dă cuvântul domnului Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dorește 
să facă o lămurire în legătură cu definiția drumului județean: “Drumul județean străbate, 
după caz, două sau mai multe unități administrativ-teritoriale. Practic, ridică numărul de 
beneficiari care folosesc aceste drumuri județene. Nu mai vorbim de 942 km, vorbim de 
aproape 1000 de km și, cu votul dumneavoastră, o să mai preluăm din drumurile comunale ca 
să creăm acea viabilitate a drumurilor județene cât mai bună. Deci orice leu pe care noi îl 
folosim la drumul județean multiplică pentru mai multe unități administrativ-teritoriale 
beneficiile în ceea ce privește transportul civilizat.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Sorin Braniște. 

Domnul Sorin Braniște declară că este de acord cu cele precizate de domnul 
vicepreședinte Trifan, și anume că ar trebui ca toți banii sa ajungă cheltuiți eficient pe 
partea de infrastructură și de dezvoltare locală, indiferent de culoarea politică. Consideră că 
anul acesta o să fie un an foarte important, având în vedere că banii care vor veni vor fi 
foarte puțini: “De aceea trebuie să fim foarte atenți la cum cheltuim banul public. Eu sunt 
de acord și voi fi de acord, dar să cheltuim banii așa, cu chibzuință, cum știm noi mai bine. 
Mulțumesc și așteptăm votul!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
doamnei consilier județean Carmen Bularda. 

Doamna Carmen Bularda anunță că nu va vota la acest proiect de hotărâre. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

mai sunt intervenții. Nu sunt. 
Nemaifiind intervenții, precizează că argumentele aduse au fost suficiente, 

menționând: “Sigur, eu eram să șarjez puțin, făcând o glumă – în timp ce drumurile județene 



ajung la comune, drumurile comunale nu ajung la județ, deci este clar nevoia de a reabilita 
aceste drumuri, nu mai pun aici în discuție culoarea politică, pentru că nu joacă niciun rol 
culoarea politică în ceea ce privește modernizarea și reabilitarea drumurilor județene 
comunale și sătești.”  

Declară că toate culorile politice au avut contracte pe Programul Național de 
Dezvoltare Locală pentru modificarea drumurilor pe care le gestionează, inclusiv județul 
Vaslui care a avut 17 obiective finanțate prin aceste programe. Așteaptă să se lămurească 
situația și în ceea ce privește Programul Saligny, probabil într-un timp foarte scurt. 

Fără a ține cont de vreo culoare politică, reamintește că anul trecut s-a realizat o 
reparație covor asfaltic continuu unui drum important, cel care merge la Oșești. Totodată, în 
anii precedenți s-a intervenit și la Buda, și în localitățile învecinate pentru a se da 
posibilitatea oamenilor să meargă; există nevoi din ce în ce mai mari ca drumurile județene 
să fie modernizate. Aceasta este explicația acestui raport de repartizare, pentru că foarte 
mulți oameni locuiesc în mediul rural și se deplasează cu mașinile către zonele unde își 
desfășoară activitatea. Nicio nevoie nu este mai presantă decât aceasta, iar modernizarea 
drumurilor comunale și sătești este sprijinită de consiliul județean. 

Pe lângă această alocare, reamintește faptul că finanțarea a fost preluată de 
consiliul județean care sprijină toate unitățile administrativ-teritoriale ce au programele prin 
FDI și care au fost lăsate de guvernele anterioare fără finanțare. Acolo nu este vorba despre 
25.000 lei sau 50.000 lei, ci este vorba de sume de 5.000.000 lei, 7.000.000 lei, 11.000.000 
lei, care trebuie plătite pentru contractele care sunt în execuție și pentru care consiliul 
județean a făcut demersurile necesare și la Guvern, pentru a se găsi o posibilitate de 
finanțare a acestor contracte. Până acum ele au fost finanțate fie din banii de echilibrare, fie 
din banii proprii ai consiliului județean. 

După cum se vede, dintr-o altă perspectivă, este clar că, în timp ce se obțin efecte 
foarte puține cu banii pe care îi repartizează consiliul județean, cu banii ținuți de consiliul 
județean se obțin efecte de durată și se finanțează investiții, evident utile, pentru unitățile 
administrativ-teritoriale.  

Adresează rugămintea de a susține propunerea care a fost înaintată. În etapele 
următoare de repartizare a banilor de echilibrare trebuie să se țină cont și de nevoile 
unităților administrativ-teritoriale, în special de acele nevoi privind cofinanțarea unor 
proiecte cu fonduri europene sau alte fonduri atrase. Ținând cont de ceea ce a spus domnul 
vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan, că foarte multe unități administrativ-teritoriale  - și asta 
este o culpă și a consilierilor județeni care nu i-a atenționat la timp - nu au apelat la 
împrumuturile din Trezorerie, dar au proiecte finanțate cu bani europeni pentru care nu au 
cofinanțare. Precizează: „Cine să le dea cofinanțare acum? Nu mai pot apela la împrumurile 
din Trezorerie pentru că s-a închis sezonul. Ca urmare, ei - în mod inevitabil - ni se vor 
adresa nouă și acest lucru ne face să înțelegem, cu atât mai mult, de ce este nevoie de o 
sumă mai mare care să fie atribuită consiliului județean.” 

Întreabă dacă mai sunt intervenții.  
Domnul Liviu Iacob declară: “Dacă îmi permiteți, domnule președinte, să înțeleg 

că, indiferent ce demers am face noi, Partidul Național Liberal, - și asta o văd de când este 
consiliul acesta în funcție - întotdeauna va fi sortit eșecului. (...) Ați promis că <vom face>, 
<vom avea în vedere>, dar niciodată nu ați încercat să înțelegeți și demersurile noastre.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că a 
ținut cont de toate aceste demersuri. Nu poate spune că a ținut cont integral, așa cum au 
fost ele, dar preluând elementele pozitive din aceste demersuri, toate au fost regăsite de-a 
lungul anilor în proiectele de hotărâre care au fost aduse în fața consiliului județean și, cu 
atât mai mult, acum, lucrurile acestea, vor putea fi prezente în proiectele de hotărâre. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu, referindu-se la discuția legată de drumuri și la suma 

propusă de consiliul județean pentru unitățile administrativ-teritoriale de 25.000 lei, 
precizează: „Am încercat să o convertesc în balast și, dacă mă gândesc că avem 873 de km de 
drumuri locale, gândiți-vă cam ce s-ar putea face pentru un kilometru de drum local cu o 
sumă atât de mică. Deci mă gândesc că, din rațiuni practice, ar trebui măcar să dublăm, cum 



spuneam, această sumă, pentru ca cineva care are nevoie, și am văzut la televizor cum își 
duc oamenii morții la cimitir, de ceva lucrări, să poată să și le facă, nu doar să aibă așa o 
închipuire de sumă pe care nu o poate utiliza pentru că nu poate face mare lucru cu ea. Vă 
mulțumesc încă o dată!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, 
din rațiuni practice, nu dă același exemplu în ceea ce privește ce se poate face cu cei 25.000 
lei în materie de drum județean, pentru că s-ar putea sa fie vreun centimetru- doi de drum, 
în unele circumstanțe. Amintește că sumele pe care o unitate administrativ-teritorială le 
alocă pentru modernizarea drumurilor comunale nu sunt doar cele pe care le alocă consiliul 
județean. Consiliul județean are la dispoziție acest fond din care se repartizează atât cât se 
consideră de cuviință, menționând: „Dar nu poate să îmi spună mie comuna Banca, de 
exemplu, care are un disponibil de 4.000.000 lei pentru investiții că va folosi pentru 
modernizarea unui drum sătesc 25.000 lei. Atunci, sigur, poate să facă lucrul acesta, dar nu 
văd de ce ar apela la asta, dat fiind nevoia pentru a face un drum sătesc de calitate, de a 
apela la elementele de referință, pentru că sunt cuantificate la standardele de cost 
cunoscute de către noi.” Aceste sume vin doar ca un ajutor la ceea ce deja unitățile 
administrativ-teritoriale au. O mare parte din banii consiliului județean se atribuie ca ajutor 
unităților administrativ-teritoriale care au cofinanțări și, dacă se cofinanțează, se 
cofinanțează proiecte ale acestora prin care reabilitează drumuri comunale și sătești. 
Drumurile județene, de cele mai multe ori străbat unitățile administrativ-teritoriale, trecând 
prin una, doua, trei localități componente ale acestora. Din acest motiv, nu mai este nevoie 
să se argumenteze de ce este nevoie ca repartiția să fie făcută în acest sens. 
              Întrucât nu mai sunt intervenții, supune la vot amendamentul domnului consilier 
județean Valentin Crețescu.  

Solicită Compartimentului Informatică lansarea opțiunii de vot.  
 

* 
Domnul consilier județean Lucian-Corneliu Chirica informează că nu i-a apărut 

aplicația de vot și nu a putut vota amendamentul. Declară că votează “pentru” aprobarea 
amendamentului propus.  

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

amendamentul propus de domnul consilier județean Valentin Crețescu a fost respins cu 
majoritate de voturi: 14 voturi “pentru” (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, 
Ardeleanu Mihai, Buzatu Dumitru, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, 
Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Teslariu Iuliana, Tiron 
Cristina-Mihaiela și Veziteu Gheorghe) și 18 voturi “împotrivă” (Braniște Sorin, Cain Dan-
Liviu, Căciulă Mădălin-Claudiu, Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Iordache Viorel-
Cornel, Lupu Costică, Marian Dan-Mihai, Miron-Feraru Roxana-Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, 
Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Șteimberg Eugenia, Trifan Ciprian-Ionuț, 
Voicu Vasile și Zară Costel). 

Nu au votat doamnele consilier județean Mihaela-Vica Bîicu și Carmen Bularda. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 

amendamentul nr.1 la proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi 
pentru a fi aprobat. 

  Supune la vot amendamentul domnului consilier județean Mihai Ardeleanu.  
Solicită Compartimentului Informatică lansarea opțiunii de vot.  
Precizează că amendamentul propus de domnul consilier județean Mihai Ardeleanu 

a fost respins cu majoritate de voturi: 13 voturi “pentru” (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-
Marian, Ardeleanu Mihai, Cain Dan-Liviu, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip 
Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Teslariu Iuliana, Tiron 
Cristina-Mihaiela și Veziteu Gheorghe) și 18 voturi “împotrivă” (Braniște Sorin, Buzatu 
Dumitru, Căciulă Mădălin-Claudiu, Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Iordache Viorel-
Cornel, Lupu Costică, Marian Dan-Mihai, Miron-Feraru Roxana-Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, 



Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Șteimberg Eugenia, Trifan Ciprian-Ionuț, 
Voicu Vasile și Zară Costel). 

Nu au votat domnii consilieri județeni Mihaela-Vica Bîicu, Carmen Bularda și Liviu 
Iacob. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
amendamentul nr.2  nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 

Nemaifiind intervenții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului Informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 20 voturi “pentru”, 5 voturi “împotrivă” (Crețescu 

Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian și Veziteu Gheorghe) și 6 “abțineri” 
(Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Chirica Lucian-Corneliu, Gheorghe 
Ștefan și Rotariu Bogdan) a fost adoptată hotărârea privind repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru anul 2022 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi 
repartizate pentru anii 2023-2025. 

Nu au votat doamnele consilier județean: Bîicu Mihaela-Vica, Bularda Carmen și 
Teslariu Iuliana. 

* 
                                                              *    * 

II. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 164/2021 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare 
aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 și dă cuvântul următorilor: 

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

2. Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, -  comisia 
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. 
Domnii Cain Dan-Liviu și Trifan Ciprian-Ionuț, și doamna Tiron Cristina-Mihaiela 

precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Nefiind intervenții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 164/2021 privind 
stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al 
anului școlar 2021-2022. 

Nu au votat doamnele și domnii consilieri județeni: Arcăleanu Marius-Marian, 
Ardeleanu Mihai, Bîicu Mihaela-Vica și Bularda Carmen. 

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza S.F.) și 
a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție „Amenajare  parc 
Centrul de  Asistență Medico-Socială Codăești, sat Codăești, comuna Codăești, județul 
Vaslui" și dă cuvântul următorilor: 

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

2. Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, -  comisia 
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. 
Domnii Cain Dan-Liviu, Trifan Ciprian-Ionuț și Dorin Emil precizează că s-a avizat 

favorabil proiectul de hotărâre.  
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu solicită Compartimentului Tehnic o mică explicație 

legată de fântâna arteziană care se dorește a se amplasa acolo. Întreabă de ce este așa de 
scump. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
poate răspunde, întrucât este vorba de un proiect, de o estimare făcută de specialiști. 
Presupune că proiectanții de fântâni arteziene au anumite exigențe care ridică costul acestor 
lucrări. Această discuție a mai fost și în legătură cu Centrul Medico-Social Băcești care, din 
câte știe, a și renunțat, pentru că a întâmpinat o opoziție foarte puternică din partea 
consiliului județean. Domnia sa ține foarte mult ca aceste proiecte să treacă, pentru că ele 
fac parte din proiectele de modernizare a unităților medico-sociale și spitalicești din județ. 
Atât C.A.M.S. Băcești, cât și C.A.M.S. Codăești și Spitalul Județean de Urgență Vaslui, se află 
într-un amplu proces de reabilitare, modernizare, înfrumusețare, schimbare a aspectului 
estetic, etc. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că este de acord cu domnul președinte, dar, 
făcând o estimare, 52.000 Euro ar fi echivalentul unui apartament. I se pare prea mult, dar 
poate este justificat și “voiam să vedem de la specialiști o chestiune. Nu contestăm nevoia de 
a face o fântână acolo!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
operează cu “prea mult, prea puțin”, dat fiind vorba de o lucrare care este propusă de către 
un specialist care nu este, aici, în fața consiliului județean. Acesta a elaborat lucrarea ca 
urmare a unei proceduri de achiziții. Acestea sunt prețurile de pe piață. Nu crede că, în 
condițiile actuale de evoluție a prețurilor, vor fi scăderi semnificative ale valorii unor 
obiective.   

Domnul Gheorghe Veziteu mulțumește domnului președinte pentru explicații. 
Nemaifiind intervenții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului Informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 29 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (Chirica 

Lucian-Corneliu și Crețescu Valentin) și 1 “abținere” (Iacob Liviu) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico 
- economici aferenți obiectivului de investiție „Amenajare  parc Centrul de  Asistență 
Medico-Socială Codăești, sat Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui". 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Lupu Costică și Prisacaru Dan-Eduard. 
 

* 
*    * 

IV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special 
din Județul Vaslui pentru anul școlar 2022-2023 și dă cuvântul următorilor consilieri 
județeni: 

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.  



 
 
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  cere 
permisiunea de a prezenta un amendament. 

Dă citire amendamentului: 
 

“AMENDAMENT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special 

din Județul Vaslui pentru anul școlar 2022-2023 
  

Ulterior elaborării și publicării proiectului de hotărâre privind aprobarea 
organizării rețelei școlare de învățământ special din Județul Vaslui pentru anul școlar 2022 – 
2023, Școala Profesională Specială ,,Sfânta Ecaterina” Huși a transmis adresa        nr. 
190/19.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 1026/20.01.2022, prin care 
informează că - la cererea Penitenciarului Vaslui - este necesară suplimentarea numărului de 
clase pentru a oferi persoanelor private de libertate posibilitatea de a-și continua studiile.  

Din cuprinsul adresei menționate mai sus, rezultă că solicitarea Penitenciarului 
Vaslui a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar 
Județean Vaslui nr. 29 din 17.01.2022 și prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Școlii 
Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” Huși nr. 1 din 19.01.2022, urmând ca propunerea să 
fie aprobată de Ministerul Educației. 

Astfel, anexa la proiectul de hotărâre va fi completată și înlocuită cu anexa la 
prezentul amendament. Completarea presupune suplimentarea cu o clasă de 12 elevi care va 
funcționa în cadrul Penitenciarului Vaslui.  

Anexăm prezentului amendament adresa Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta 
Ecaterina” Huși nr. 190/19.01.2022, precum și adresa Inspectoratului Școlar Județean Vaslui 
nr. 215/20.01.2022.” 

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

Nefiind intervenții, supune la vot amendamentul propus de domnul Ciprian-Ionuț 
Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, așa cum a fost formulat. 

Solicită Compartimentului Informatică lansarea opțiunii de vot.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

amendamentul propus de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului 
Județean Vaslui, a fost aprobat cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”).  

Nu au votat domnii consilieri județeni Valentin Crețescu și Dan-Eduard Prisacaru. 
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre, cu amendamentul aprobat. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din Județul Vaslui pentru anul 
școlar 2022-2023. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Valentin Crețescu și Bogdan Rotariu. 
 

* 
*    * 

V. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui și dă cuvântul următorilor 
consilieri județeni: 

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

sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Iacob Liviu) a fost 

adoptată hotărârea privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian și 
Crețescu Valentin. 

* 
*    * 

VI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 116 din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu 
modificările și completările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea poziției nr. 116 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 
Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările ulterioare. 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Arcăleanu Marius-Marian și Crețescu 
Valentin. 

*    
*    * 

VII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 
Județul Vaslui și Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad pentru realizarea proiectului 
<<Elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție 
,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna 
Costești, județul Vaslui”>> și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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.  
Nefiind intervenții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 



Solicită Compartimentului Informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Vaslui și Muzeul „Vasile 
Pârvan” Bârlad pentru realizarea proiectului <<Elaborarea documentației tehnico-
economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul 
Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”>>. 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, 
Braniște Sorin și Crețescu Valentin. 

 
*    

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului <<Elaborarea documentației 
tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric 
Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”>> și a 
cheltuielilor legate de proiect și dă cuvântul următorilor: 

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

2. Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, -  comisia 
pentru strategii, prognoze,  programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană,  

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Cain Dan-Liviu, Trifan Ciprian-Ionuț și Dorin Emil, și doamna Tiron Cristina-

Mihaiela precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Nefiind intervenții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului Informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea proiectului <<Elaborarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat 
în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”>> și a cheltuielilor legate de 
proiect. 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Arcăleanu Marius-Marian și Crețescu 
Valentin. 
                                                            * 
                                                         *    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
pentru participare și declară închise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui, nu înainte 
de a preciza că, după cum se știe, pe 24 Ianuarie se sărbătorește un eveniment memorabil din 
istoria națiunii românești - Mica Unire - Unirea Principatelor Române, Moldova și Țara 
Românească. În cadrul programului ce se va desfășura în această zi, începând cu ora 16,00, 
adresează domnilor consilieri județeni rugămintea de a fi prezenți în Piața publică a 
municipiului Vaslui sau oriunde aceștia vor fi invitați, pentru a da cinstirea cuvenită acestui 
moment. 

De asemenea, reamintește, faptul că, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui, domnii 
consilieri județeni au obligaţia de a prezenta un raport anual de activitate, raport care va 
fi făcut public prin grija secretarului general al judeţului.  

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 21 ianuarie 2022. 



 
Ora 1225 

 

 

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



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
  
  
 

 
     
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


