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R O M Â N I A    
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 22 martie 2022, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

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

lucrările şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr. 71/2022, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

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

Domnul consilier județean Sorin Braniște 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 Mircea Gologan și Dorin-Neculai Apostu. 
Se precizează că, la solicitarea domnilor consilieri județeni, s-a făcut o Informare 

referitoare la Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Vaslui. În acest 
sens, au fost invitați primarii municipiilor Vaslui, Bârlad, Huși și ai orașelor Murgeni și 
Negrești, pentru a prezenta problemele cu care se confruntă în aplicarea acestui sistem 
integrat al deșeurilor. 

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

 
* 

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

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

1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei consilier județean          
în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru educație fizică și sport a 
Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe 
anul 2022; 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult 
din județul Vaslui; 

5. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui asupra unui imobil aparținând 
domeniului public al Județului Vaslui; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea 
nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2022; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a 
propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea 
nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2022, precum și a 
Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și activități de tineret; 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2022; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare 
și completare a Acordului de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Hîncești 
din Republica Moldova, semnat la Vaslui, la data de 16 august 2004; 



10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare  
între U.A.T. – Județul Vaslui și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui pentru derularea 
acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare  
între U.A.T. – Județul Vaslui și Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui pentru derularea 
acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI”; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 115 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; 

14. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor 
Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2021; 

15. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2021; 
16. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru 

perioada 01.01.2021-31.12.2021; 
17. Informare cu privire la proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor 

Solide în Județul Vaslui. 
* 

*     * 
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: 

18. Informarea nr. 12/1/07.02.2022 privind Decizia de prelungire a termenului 
pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 12/25.06.2021; 

19. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 
12,89 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul obiectivului de investiții 
„EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE”. 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului Consiliului Județean Vaslui suplimentarea propusă, aceasta fiind aprobată cu 
unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”).  

 
* 
 

Totodată, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
propune modificarea ordinii de zi, în sensul că punctul 17 de pe ordinea de zi să fie prezentat 
și dezbătut înaintea proiectului de hotărâre aflat la punctul 2 pe ordinea de zi a consiliului 
județean. 

Supune votului plenului Consiliului Județean Vaslui modificarea propusă, aceasta 
fiind aprobată cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”). 

 
* 

Supune votului plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, cu 
suplimentarea și modificarea propuse, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi (34 
voturi “pentru”). 

* 
În ceea ce privește 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 1, unde se va utiliza votul secret, 
potrivit prevederilor art. 139 alin. (6) și (7) din Codul administrativ. 

Supune votului propunerea. 



Cu unanimitate de voturi (34 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 1. 

 
* 

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

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

 
* 

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

faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, este necesar 
votul majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, cu excepţia proiectelor de 
hotărâre de la punctele 1, 3, 4, 5, 6, 8 și 9 pentru adoptarea cărora este necesar votul 
majorității absolute – 18 membri în funcție și a proiectului de hotărâre de la punctul 19, 
pentru adoptarea căruia este necesar votul a 2/3 din numărul consilierilor județeni în 
funcție – 23, potrivit prevederilor art. 139 alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

* 
Informează, totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin.(4) coroborat cu 

art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a pus la dispoziţia plenului 
Consiliului Județean Vaslui procesul-verbal încheiat în şedința ordinară a Consiliului 
Judeţean Vaslui din data de 3 martie 2022 în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului 
acestuia, precizând că, în cadrul şedinţei, există posibilitatea contestării conţinutului 
acestuia şi a solicitării menţionării exacte a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă. 

Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului 
judeţean din data de 3 martie 2022, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi (34 voturi “pentru”). 

* 
*    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, 
după cum spunea la începutul ședinței, pentru proiectul de hotărâre de la punctul 1 pe 
ordinea de zi, se va utiliza votul secret. Pentru operativitate, ulterior prezentării avizului 
comisiei de specialitate, va solicita propuneri pentru acest proiect de hotărâre. Votul se va 
exercita după formularea tuturor propunerilor, când fiecare dintre domnii consilieri județeni 
va primi un buletin de vot.               

Prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei consilier 
județean       în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui. 

Precizează că trebuie asigurat secretul votului pentru cei care își exercită dreptul 
de vot, în acest sens luându-se toate măsurile necesare.  

 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 nr. 54/2022. 

Preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi 
coordonarea consiliilor locale, precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre 
nr.54/2002.  

Îi invită pe domnii consilieri județeni să facă propuneri pentru funcţia de 
vicepreşedinte.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 



Domnul Liviu Iacob întreabă, ținând cont de faptul că domnul președinte a afirmat 
că a luat toate măsurile pentru ca votul să fie secret, care sunt aceste măsuri și care este 
modalitatea de vot pentru a se asigura secretul votului. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, referindu-se la 
măsurile luate, declară că este amenajată o cabină de vot, precizând:  

“Domnule Iacob, când dumneavoastră veți gestiona această chestiune, am să vă 
rog să le luați dumneavoastră! Noi le-am luat conform legii. Este cabina acolo, puteți să vă 
duceți să votați în cabină sau oriunde vreți, asigurându-vă și dumneavoastră dacă nu vreți să 
vă duceți în cabină, noi nu vă putem forța. Asigurarea secretului constă în punerea la 
dispoziție; nu putem să forțăm pe domnul Iacob să voteze în cabină sau după ușă sau sub 
masă.”  

Domnul Liviu Iacob întreabă care sunt măsurile luate. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că s-

au pus la dispoziție urna cabina de vot. Solicită să se facă propunerile pentru a se tipări 
buletinele de vot. În ce privește comisia pentru numărarea voturilor, aceasta este stabilită 
dinainte.  

Domnul Liviu Iacob declară că înțelege că votul se face la vedere, pe hârtie, după 
care se va merge în cabina de vot. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă: “De ce 
la vedere? Faceți unde vreți dumneavoastră! Noi v-am asigurat un cadru să vă exercitați 
votul în mod secret și dumneavoastră procedați cum vreți! Dacă vreți să votați sub masă, noi 
acceptăm.” 

Domnul Liviu Iacob declară: “Am văzut și data trecută că asigurarea votului secret 
este să mergi să pui în urnă votul în acea cabină de vot, ceea ce, după părerea mea, nu mi se 
pare că e un vot secret. Normal, urna trebuie să fie undeva afară și fiecare să meargă în 
cabina de vot să voteze (...). Data trecută toți am mers și am pus voturile în urna care se 
afla în cabina de vot.  

Dacă se întâmplă la fel, adică votăm aici și arăt votul și colegului, și colegei, asta 
nu înseamnă că este un vot secret. Nu degeaba s-a supărat domnul Cain când a spus că nu 
este un vot secret – ceea ce s-a întâmplat data trecută. După părerea mea  - și am văzut cum 
organizați alegerile la nivel de județ -, fiecare intră în cabina de vot, votează acolo, 
primește documentele la intrare în cabină, acolo votează, le împăturește și vine și le pune în 
urna de vot. Altfel, după părerea mea, este o mascaradă, nu-i o procedură de vot secret. Așa 
că, domnule președinte, vă rog să luați toate măsurile ca votul să fie secret, nu să fie secret 
dacă punem sau nu în urna de vot documentele!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
apreciază foarte mult exactitatea cu care se exprimă domnul consilier județean Liviu Iacob. 
Acesta a spus, de exemplu, “mi se pare” și va lua notă de acest lucru, declarând: “Dar câte 
lucruri nu ni se par nouă?! Dar ele nu sunt așa, sunt altfel. Nu există obligativitatea votului. 
Există doar obligativitatea de a asigura cadrul ca persoana să voteze secret. Dacă persoana 
dorește să-și expună votul, eu nu pot s-o împiedic! Nici nu o stimulez…”  

Domnul Liviu Iacob declară că nu a înțeles ce a vrut să spună domnul președinte. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că a 

organizat ședința cu respectarea prevederilor legale, astfel încât să fie asigurat secretul 
votului, declarând:  

„Consilierul votează cum vrea, că nu-l pot obliga! Nu există obligativitatea, 
domnule Iacob!” 

Dă cuvântul domnului consilier județean Sorin Braniște. 
Domnul Sorin Braniște întreabă cum votează la acest punct.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că, 

nefiind reglementată exercitarea votului secret online, domnul consilier județean Braniște 
nu-și poate exprima votul. 

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



Domnul Liviu Iacob solicită explicații referitoare la desfășurarea votului, având în 
vedere cabina de vot și faptul că s-a organizat ca acest vot să fie secret. Întreabă cum se va 
proceda:  

“Procedăm cum se fac alegerile parlamentare, alegerile locale, în sensul că 
primim documentele, intrăm în cabina de vot, votăm, după care ieșim și punem votul în 
urnă? 

Data trecută am fost să punem buletinele de vot în urnă, iar urna era în cabina de 
vot. Și așa, domnul președinte Buzatu a organizat alegerile să fie secrete, să asigure practic 
secretul votului, așa cum este prevăzut în legea administrației publice. Așa că, domnule 
președinte, vă rog și insist să ne spuneți cum se votează, pentru că în cazul în care nu 
asigurați foarte clar modalitatea de vot secret, așa cum am acționat în judecată data 
trecută, vom face din nou (…). 

Aș vrea, în acest sens, să o întreb pe doamna secretar dacă modalitatea secretă de 
a vota este corect organizată și se procedează correct.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că a 
organizat exercitarea votului urmărind pas cu pas prevederile legale. Domnii consilieri 
județeni își vor primi buletinele de vot și-și vor exercita votul în deplin secret, unde vor dori 
domniile lor, declarând: 

 “Noi v-am organizat cadrul. Este cabina acolo, vă invităm să mergeți să vă 
exprimați votul, să depuneți buletinele la vedere ca să nu le mangliți – să mă exprim mai 
puțin protocolar de data aceasta -, după care puteți lua loc în sală să ne continuăm 
activitatea. Nu pot să vă oblig, nu am voie să vă oblig să faceți treaba aceasta. O faceți cum 
doriți dumneavoastră! Noi v-am organizat cadrul potrivit prevederilor legale!” 

Domnul Liviu Iacob declară că domnul președinte a dus în derizoriu consiliul 
județean. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
domnul Iacob este cel care a dus în derizoriu consiliul județean, prin aceste discursuri. 

Domnul Liviu Iacob declară: “ … acest consiliu județean ar trebui să fie o instituție 
foarte serioasă. Bășcălia pe care o faceți dumneavoastră acum, cu modul de vot secret, ne 
confirmă derizoriul în care ne-ați dus. Vă rog și insist ca votul să se facă secret, fiecare 
consilier să meargă în cabina de vot și să voteze.  

În cazul în care nu se întâmplă așa ceva, și am să insist ca doamna secretar să ne 
spună dacă e corect sau nu, în acest caz, eu, personal, îmi rezerv dreptul de a vă da în 
judecată și de a ataca această hotărâre.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
rugămintea de a depăși această chestiune, precizând:  

“Domnule Iacob, încă o dată, vă repet, dumneavoastră nu puteți obliga pe nimeni! 
Este cadrul legal asigurat, domnii consilieri județeni procedează cum le este lor mai bine. 

Nu aveți de ce să mă dați pe mine în judecată! Pentru că v-am asigurat cadrul 
legal?! Puteți să faceți lucrul acesta dacă doriți, nu vă împiedică nimeni! Aceasta este 
realitatea.  

În acest moment discuțiile sunt sistate și trecem la propuneri.”  
Dă cuvântul domnului consilier județean Dan-Liviu Cain. 
Domnul Dan-Liviu Cain adresează rugămintea, considerând că cel mai responsabil 

pentru desfășurarea alegerii vicepreședintelui este doamna secretar, solicitând să explice pas 
cu pas procedura de alegere a vicepreședinților.  

Doamna Diana-Elena Ursulescu precizează că este cabină de vot și urnă, și  
precozează că, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Vaslui, “fiecare consilier judeţean va primi un buletin de vot (...). Pentru exprimarea 
opţiunii se va bara în dreptul candidatului printr-o linie unul dintre cuvintele  da sau nu.” 

Totodată, menționează că membrii comisiei de numărare a voturilor sunt domnii 
consilieri județeni Pricop, Lupu și Afteni. Unul dintre aceștia va chema, pe fiecare dintre 
consilierii județeni prezenți în sală, care va primi de la aparatul consiliului județean câte un 
buletin de vot, va intra în cabină, va vota și va depune respectivul vot în urnă. 



Domnul Liviu Iacob declară că este mulțumit și dorește ca domnul președinte să 
asigure ca fiecare consilier județean să intre în cabina de vot și să voteze acolo. În momentul 
în care nu se asigură secretul votului, votul este nul. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu poate obliga consilierii județeni și că este asigurat secretul votului.  

Domnul Liviu Iacob declară: “Domnule președinte, dumneavoastră trebuie să ne 
spuneți cum se face!” 

Doamna Diana-Elena Ursulescu precizează că, potrivit regulamentului, comisia de 
numărare a voturilor este cea care veghează la asigurarea secretului votului, cu verificarea 
prealabilă şi concomitentă a respectării unor condiţii, respectiv existenţa unui spaţiu care 
asigură confidenţialitatea efectivă a exercitării votului secret (cabină de vot), unde accesul 
este restricţionat, fiind permisă doar prezenţa consilierului judeţean care votează. 

Domnul Liviu Iacob întreabă: “Deci votul se face în cabină, da?” 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 

este obligatoriu. 
Domnul Liviu Iacob precizează că așa spune în regulamentul consiliului județean. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează că 

este cabină asigurată pentru exprimarea votului. 
Domnul Liviu Iacob declară că, atâta timp cât este prevăzut în regulament, este 

obligatoriu. Adresează doamnei secretar general al județului rugămintea de a se consemna în 
procesul-verbal al ședinței că domnul președinte a spus că nu este obligatoriu ca votul să se 
facă în cabina de vot.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu a 
spus acest lucru și că se va consemna în procesul-verbal doar împreună cu ceea ce a spus 
domnia sa. Secretul votului a fost asigurat, se va proceda conform legii, iar consilierii se vor 
conforma acestor dispoziții. 

Domnul Liviu Iacob precizează că dispozițiile sunt foarte clare - fiecare consilier 
merge în cabina de vot și votează: “Așa spune regulamentul, așa spune legea, și nu se poate 
face altfel. Data trecută ați inventat o altă modalitate de vot. Am fost și am pus în secret 
buletinele de vot în urnă, urna fiind în cabina de vot, ceea ce nu este corect și normal. Așa 
că, vă rog, fiecare consilier merge și votează în cabină după care pune acel buletin de vot în 
urna de vot, altfel nu este asigurat secretul votului, domnule președinte!”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că a 
explicat care este procedura legală.  

Domnul Liviu Iacob precizează că modalitatea legală de vot este ca fiecare 
consilier județean să intre în cabina de vot și să voteze. 

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

Domnul Gheorghe Veziteu precizează: “Bună ziua, domnule președinte, stimați 
invitați! Bună ziua, stimați colegi, reprezentanți ai presei! Vreau să spun din capul locului că 
eu mă raliez domnului coleg Iacob Liviu și cred că raționamentul dumnealui este unul corect. 
Cabina se numește <cabină de vot>; acolo se votează. Nu mergem într-un pelerinaj ca, înspre 
urnă, să trecem și prin cabină, că nu are niciun sens, dacă nu ne ducem acolo să votăm! 
<Cabină de vot> - mai sugestiv, mai elocvent decât atât, nu poate fi... Cu atât mai mult, cu 
cât și doamna secretar general al județului a citit corect și noi așa înțelegem. Noi, consilierii 
județeni ai Partidului Național Liberal, înțelegem să mergem cu buletinul de vot în alb, să 
votăm acolo, să ieșim și să-l depunem în urnă. Mulțumesc!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, apreciază 
acuratețea exprimării domnului consilier județean Gheorghe Veziteu și declară că nu-l 
oprește nimeni să facă acest lucru și nici pe ceilalți consilieri județeni.  

Domnul Liviu Iacob precizează că domnul președinte trebuie să spună consilierilor 
județeni să meargă în cabina de vot. Adresează rugămintea de a respecta regulamentul votat 
și propus de domnul președinte. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
înțelege de ce domnul Iacob nu respectă acest regulament. 



Domnul Liviu Iacob declară: “Nu eu, domnule președinte, ci dumneavoastră, prin 
îndrumările pe care le dați!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
îndrumările sale au fost ca votul să fie exercitat conform cu regulamentul. 

Domnul Liviu Iacob întreabă cum trebuie să voteze. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: “Votați 

propunerea susținută de Partidul Social Democrat, că asta îmi cereți, să vă spun cum votați! 
Votați propunerea Partidului Social Democrat! Faceți lucrul acesta?!” 

Domnul Liviu Iacob precizează că a întrebat care este modalitatea de vot, cum 
votează fiecare consilier. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că nu 
știe cum votează fiecare, consilierul fiind persoana care are libertatea să voteze cum 
dorește. 

Domnul Liviu Iacob afirmă că a întrebat “nu ce”, ci “cum” votează, modalitatea de 
vot. Dorește ca domnul președinte să spună pas cu pas cum se votează. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde: 
“Mergeți pas cu pas și votați pe cine doriți dintre propunerile care vor fi făcute. Ce ați vrea 
să vă spun?! <Domnule Liviu Iacob, vă rog să luați buletinul, votați sub masă sau undeva ca să 
fie votul secret …>. V-am asigurat condițiile, exercitați-vă, dragi colegi, votul!” 

Solicită propuneri din partea grupurilor de consilieri județeni. 
Dă cuvântul domnului consilier județean Emil Dorin. 
Domnul Emil Dorin declară că, pentru continuitate și pentru că așa s-a început 

în anul 2020, Partidul PRO România îl propune pe domnul consilier județean Dan-Mihai 
Marian pentru funcția de vicepreședinte al consiliului județean. 

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

Domnul Gheorghe Veziteu propune, în numele colegilor consilieri ai Partidului 
Național Liberal, pentru funcția de vicepreședinte al consiliului județean, pe domnul 
inginer Liviu Filip. 

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

Domnul Sorin Braniște propune pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului 
Județean Vaslui, din partea grupului consilierilor județeni ai Partidului Alianța Liberalilor 
și Democraților, pe domnul doctor Dan-Liviu Cain, președintele partidului. 

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

Domnul Liviu Iacob declară că a înțeles că ședințele video se fac doar în stare de 
alertă, nu se fac în permanență.  

Doamna Diana-Elena Ursulescu precizează că nu se face distincție în Codul 
administrativ. Conform codului, se consideră prezent și consilierul care participă prin 
mijloace electronice. 

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

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă dacă dezbaterile pentru acest proiect de 
hotărâre se fac înaintea votului sau după. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
nu este nimic de dezbătut. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că s-a referit la a susține candidatura, 
eventual. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
aceste dezbateri ar putea să le facă după vot, dar nu este împotrivă să le facă și înainte. 
Nu înțelege însă ce să se dezbată. 

Domnul Gheorghe Veziteu este de părere că poate convinge electoratul să voteze 
în acest sens. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă la 
care electorat se referă domnul Veziteu - liberal sau social-democrat. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că s-a referit la cei care au drept de vot 
secret. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că, 
dacă domnul consilier județean Gheorghe Veziteu dorește să ia cuvântul, o poate face. 

Domnul Liviu Iacob consideră că fiecare candidat ar trebui să spună cine este, să 
se prezinte, să spună ce-a făcut, dacă a fost în concediu sau nu anul trecut.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îi dă 
dreptate domnului Iacob, dar, ca întotdeauna, acesta are parțial dreptate. Orice candidat 
poate lua cuvântul pentru a se prezenta, deși consideră că nu este cazul ca, după aproape 
doi ani de activitate, unii chiar după șapte ani de activitate sau zece ani, să spună cine 
este. 

Totodată, este de părere că nu poate obliga pe nimeni să se prezinte. Orice 
candidat poate lua cuvântul dacă dorește, dar nu-l poate obliga: “Să cred că eu sunt un 
novice în desfășurarea dezbaterilor din consiliul județean, pentru că azi am auzit prima 
dată că trebuie să obligăm consilierii la un anumit comportament. Nu, ei se conformează 
numai legii!” 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Nu este vorba că trebuie să facem aici o 

dezbatere, ne cunoaștem noi! Vreau doar să remarc existența unei situații pe care aș numi-o 
ușor <ilogică>.  

Un candidat – nu facem referire la oameni, la persoane - este propus să candideze 
de un alt partid și asta, în ciuda faptului că șeful partidului său este candidat pentru o 
funcție. Să ne lămurim! Observăm această realitate; i-am ascultat pe colegii care au făcut 
propuneri. Eu vreau să spun că atunci, în octombrie 2020, când am greșit alegând pe cei doi 
vicepreședinți, vorba aceea: s-a făcut un pas greșit și se merge din ce în ce mai greșit. Dacă 
un lucru merge prost, atunci el merge și mai prost. 

Ne aflăm într-o situație în care noi vrem să clarificăm, să dăm consiliului județean 
un vicepreședinte cu puteri depline, să aibă susținerea deplină, să fie un om puternic. Vrem 
să discutăm, ca să nu ne aflăm în treabă, cum am spus și rândul trecut!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
nu se îndoiește de acest lucru. 

Domnul Gheorghe Veziteu afirmă că, în ipoteza în care acel candidat câștigă, va fi 
într-o situație de incompatibilitate peste foarte scurt timp când cineva o să-i retragă sprijinul 
politic. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: “Noi 
înțelegem că vă doare sufletul de situația grea în care se va afla candidatul ales, dar o să 
suporte!” 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că vorbește de problemele județului, nu ale 
sale personale, ale domnului președinte sau ale celor care sunt prezenți. Dorește rezolvarea 
definitivă a problemei, pentru ca acest vicepreședinte să vină să lucreze.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă: 
“De ce vă expuneți ridicolului? Răspundeți-mi la această întrebare, care este o chestiune 
personală! Eu vă apreciez prestația, dar puteți pune problema aceasta? Nu împiedică 
nimeni pe nimeni să candideze. Puteți să propuneți pe cine doriți, de la orice partid 
doriți, pentru că așa este legea. Dacă partidele între ele propun unul, doi, trei, cinci 
candidați, eu nu pot să mă opun la treaba aceasta! Nu am voie! Dumneavoastră, cu atât 
mai puțin puteți să împiedicați vreo candidatură.” 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că nu dorește să împiedice pe nimeni. A luat act 
de această situație de facto: un consilier nu este nominalizat de partidul său. Este de 
așteptat că poate o să-și piardă calitatea. 

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
unde scrie că trebuie să fie nominalizat de cineva. 



Domnul Gheorghe Veziteu precizează că legea partidelor spune că, dacă te duci 
înspre alt partid, pierzi calitatea partidului în care ești deja. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
poate nu se va ajunge în această situație. 

Domnul Gheorghe Veziteu afirmă că vrea să preîntâmpine o anumită situație. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă domnul Veziteu cunoaște vreun caz de consilier județean care a dezertat din partid. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează că situația este una fără precedent, 

declarând: “Trebuie să recunoaștem chestiunea aceasta! Dumneavoastră faceți un fel de 
alianță PSD cu Dorin Emil. La București este o coaliție PSD-PNL. Cred că o asemenea coaliție, 
la Vaslui, nu dă forța celui care candidează să fie vicepreședinte cu depline puteri.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că, 
potrivit legii, oricine poate să candideze. Domnia sa a oferit posibilitatea tuturor 
grupurilor politice să propună candidați, dar în același timp nu poate respinge o 
candidatură dacă este făcută sub forma unei autopropuneri. Oricine se poate autopropune 
sau, dacă este propus de un alt coleg. Nu este nicio limitare legală în ceea ce privește 
întocmirea listei de candidaturi. Din acest punct de vedere, consideră că observațiile 
domnului Veziteu sunt personale și nu implică în niciun fel încălcarea unei dispoziții 
legale. 

Adresează rugămintea de a trece la tipărirea listei buletinelor. 
Întreabă grupul consilierilor județeni ai USR Plus dacă au propuneri. Nu sunt. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, 

se va trece la redactarea buletinelor de vot, cu luarea în considerare a propunerilor 
formulate. 

Solicită numărarea cu foarte mare atenție a buletinelor distribuite, să nu fie 
distruse și să se voteze corect, așa cum este descris votul în Codul administrativ. 

Adresează comisiei rugămintea de a-şi intra în atribuţiuni.  
 

*     EXERCITAREA VOTULUI    * 
  
              Domnul consilier județean Ghiorghe Pricop efectuează apelul nominal al 
consilierilor județeni la intrarea în cabina de vot și, pe rând, fiecare consilier județean își 
exercită dreptul de vot. 
 

* 
             Nu participă la vot domnul consilier județean Sorin Braniște. 

 
*    

La reluarea lucrărilor, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, dă cuvântul domnului consilier județean Costică Lupu pentru a prezenta procesul-
verbal cu rezultatul votului secret. 

                                                                   
* 

Domnul  Costică Lupu prezintă procesul-verbal privind  rezultatul votului secret 
exprimat de consilierii județeni: domnul  Liviu Filip (8 voturi “pentru” și 18 voturi 
“împotrivă”), domnul  Dan-Liviu-Cain (1 vot “pentru” și 32 voturi “împotrivă”) și domnul  
Dan-Mihai Marian (18 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă”).Numărul voturilor nule: 6.Nu a 
participat la vot domnul consilier județean Sorin Braniște. 

Domnul Marian Dan-Mihai a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi ales 
în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui: 18 voturi “pentru” și 8 voturi 
“împotrivă”. 

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Dan-Liviu Cain. 
Părăsește videoconferința domnul consilier județean Sorin Braniște. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 



 
* 

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

Dă cuvântul domnului Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui care mulțumește domnilor consilieri județeni pentru încrederea acordată și asigură 
întreg consiliul județean de o bună colaborare, cu precizarea că va fi același om pe care l-au 
cunoscut în acest mandat.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
domnului Dan-Mihai Marian. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob declară: “Domnule președinte, vreau să remarc faptul că ați 

avut colegi care v-au urmat exemplul de a vota nu la cabină, ci pe masă și de a arăta votul la 
toată lumea. A fost, practic, un simulacru de vot și-mi pare rău că nu reușiți să respectați 
legea în consiliul județean.”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că a 
respectat întocmai legea, regretând că “colegii mei nu vă urmează instrucțiunile. Nu pot să 
le fac nimic în circumstanțele acestea, așa că ei se comportă așa cum doresc. Dacă veți 
insista și veți purta un dialog amical multă vreme cu dânșii, s-ar putea ca ei să se 
conformeze la un moment dat. Nimic nu este sigur pe lumea asta!” 

 
* 

XVII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
Informarea cu privire la proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în 
Județul Vaslui. 

Întreabă dacă sunt intervenţii, întrebări, clarificări, observaţii.  
 Precizează că informarea a fost pusă în mapa consilierilor județeni și că aceasta a 

fost întocmită la solicitarea dumnealor, într-un mod sintetic, pentru a putea fi parcursă de 
toată lumea într-un timp relativ scurt. Problemele acestui sistem sunt ceva mai complicate și 
de durată, motiv pentru care a invitat, în această ședință, pe domnii primari din municipiile 
și orașele județului. Consideră că, în măsura în care vor dori să se raporteze la această 
informare, consilierii județeni au posibilitatea să o facă acum. Același lucru îl pot face și 
invitații, dacă au ceva de spus. 

Dă cuvântul domnului primar al municipiului Vaslui, Vasile Pavăl. 
Domnul Vasile Pavăl informează că municipiul Vaslui participă, în mod concret și 

direct, la acest sistem integrat al deșeurilor. Conform procedurii, s-a desemnat operatorul 
regional și s-a trecut la executarea contractului încheiat între ADIV și operator. Beneficiarul 
acestui contract este și municipiul Vaslui. Spune, cu toată responsabilitatea că, deși a început 
greu, pentru că era un proiect nou, municipiul Vaslui a început să colaboreze destul de bine 
cu operatorul regional și a început să coordoneze activitatea, astfel încât să asigure curățenia 
orașului, prin transportul acestui gunoi menajer și nu numai, iar localitatea să arate din ce în 
ce mai bine.  

Menționează că această colaborare nu a  ajuns la cote performante, așa cum și-o 
dorește. Pe parcurs a întâmpinat și anumite greutăți. Una dintre probleme, care nu este 
rezolvată, este cea cu privire la ″densitatea ridicării gunoiului″ și respectiv ciclul pe care îl 
execută operatorul în ridicarea containerelor. Subliniază că sunt zone centrale, sunt zone ale 
pieței de unde propunerea de ridicare a gunoiului nu este cea convenită de Primăria 
municipiului Vaslui. Aceste zone erau supraîncărcate cu material care staționa de la o zi la 
alta, mai ales în perioada de vară. A reușit și a eliminat o mare parte din aceste situații, în 
ideea că SC Financiar Urban SRL, firma operatorului, a înțeles să-și modifice acest mod de 
lucru. Totuși, a rămas nerezolvată problema ridicării containerelor, în zilele de duminică, de 
la piețele centrale agroalimentare, unde în zilele de sâmbătă și duminică se desfășoară 
activități. Deși a purtat câteva discuții și a găsit niște soluții provizorii, roagă Asociația de 
Dezvoltarea Intercomunitară Vaslui să continue această discuție cu S.C. Romprest Energy 
S.R.L., în vederea identificării și aplicării unor soluții mai bune.  



Continuă cu prezentarea celei de-a doua probleme, care constă în atingerea unor 
ținte cu privire la gunoiul selectiv, de către municipiul Vaslui împreună cu operatorul. 
Precizează că ambele părți au niște obligații care, dacă nu ar fi îndeplinite, ar conduce la 
plata de penalități pentru nerealizarea țintelor de selecție. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, 
plata acestora s-ar efectua din impozitele pe proprietate, ceea ce nu ar fi corect, motiv 
pentru care Curtea de conturi îi ține sub observație.  

Declară că este responsabilitatea părților de a urmări aceste ținte, prin acțiunile pe 
care le face fiecare. Prin acțiunile primăriei, atât cu populația, cât și cu agenții economici, se 
urmărește ca țintele să se aproprie față de cele declarate, astfel încât penalitățile pe 
nerealizare să fie din ce în ce mai mici.  

Informează că a treia problemă, pe care vrea să o aducă în discuție, este cea  
ridicată de domnul ministru al mediului, cu ocazia unei întâlniri ce a avut loc la Ministerul 
mediului. La nivel de țară vor fi  luate niște măsuri cu privire la înființarea de puncte de 
gunoi tipice, în toate orașele, cu tot ce înseamnă monitorizare pe ele, astfel încât să pună la 
dispoziția cetățenilor containere corespunzătoare. Deocamdată, problema cea mai dificilă 
este cea de aruncare de către cetățeni a gunoiului sortat.  

Menționează că a făcut, experimental, cinci puncte, pe care le-a monitorizat, 
explicându-le oamenilor ce au de făcut.  Au mers foarte bine jumătate de lună, după care 
cetățenii au început iarăși să amestece gunoiul. Aceste lucruri se vor realiza sub formă de 
program, prin Fondul de Mediu. La momentul potrivit, se va vedea cât se va putea accesa, 
care va fi prezența municipiului Vaslui în acest program, astfel încât acest punct de colectare 
să fie viabil. Afirmă că sunt orașe în țară unde containerul are celulă, are monitorizare, 
pentru ca fiecare om să știe unde și-a pus sticla, cartonul, plasticul și așa mai departe, pentru 
că viitorul este foarte clar: ″dacă nu-ți atingi indicii, plătești penalizări care se duc pe 
populație″.  

Consideră că, până în prezent, colaborarea a fost una bună, însă mai sunt chestiuni 
de reglementat și de clarificat. Informează că prețul/persoană a rămas la cel stabilit de către 
ADIV, că s-a făcut taxă de salubritate și că există o colaborare cu casierii. Unitatea 
administrativ-teritorială municipiul Vaslui lucrează, colaborează cu SC Financiar Urban SRL - o 
firmă din Pitești.  Este un parteneriat în care fiecare parte organizează acest serviciu.  

Încheie afirmând că este un program european care trebuie dus la final, cu un 
rezultat dintre cele mai bune.        

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului primar al municipiului Huși.  

Domnul Ioan Ciupilan declară că se lovește de aceeași problemă, și anume ridicarea 
deșeurilor în ziua de duminică. În general, sâmbăta, fiind zi de weekend, oamenii sunt acasă 
și se produce cel mai mult gunoi, containerele fiind pline.  

A doua problemă pe care o ridică, în cazul căreia consideră că trebuie făcut front 
comun, este în legătură cu SC Financiar Urban SRL, care amestecă până și gunoiul selectat.  

A treia problemă pe care o aduce la cunoștință este că unitatea administrativ-
teritorială municipiul Huși are un excedent bugetar care, din punctul dumnealui de vedere, 
este foarte mare. Consideră că se poate folosi de acest excedent în modernizarea 
municipiului cu acele containere. Se află în discuții cu ADIV-ul, cu operatorul, să vadă unde le 
amplasează și cum. E de părere că cel mai stringent aspect cu privire la deșeuri este 
selectarea. Consideră că cel puțin deșeurile selectate, cu care se merge la operatorii 
economici, ar trebui să fie ridicate corect.  

Totodată, dorește să existe posibilitatea ridicării deșeurilor în ziua de duminică. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului primar al orașului Negrești. 
Domnul Petru-Cristinel Rusu, primar al orașului Negrești, referindu-se la proiectul 

integrat de colectare a gunoiului în județul Vaslui, consideră că - din punct de vedere macro - 
de când este primar,  sistemul funcționează chiar foarte bine și e un plus pentru județ. 
Afirmă:″Avem stație de transfer, avem operatori care colectează gunoiul, avem o groapă 
unde să-l ducem și nu mai suntem neconformi din acest punct de vedere și cred că 
implementarea acestui proiect, până la acest moment, macro, a fost un succes.″ Dar, din 



punctul dumnealui de vedere, lucrurile nu se opresc aici, pentru că odată ce a fost 
implementat proiectul, au fost aduse utilaje, au fost selectați operatorii, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui trebuie să-și intre în rol mult mai mult, prin 
urmărirea contractelor cu operatorii selectați. E de părere că în Zona 1 Negrești, care a fost 
pilot încă din anul 2019, lucrurile nu funcționează deloc așa cum trebuie, pentru că a 
constatat că este ″un deficit de dialog cu operatorul″, de multe ori existând și un trend de 
felul ″noi am încheiat contractul cu ADIV-ul, nu cu Primăria orașului Negrești″. A constatat că 
s-au încasat bani pe cantități de gunoi de la operatorii societăți comerciale și PFA-uri, 
neraportate la ADIV și, după părerea dumnealui, trebuie taxate și UAT-urile pentru că, în 
timp ce UAT Huși are surplus, la Negrești se întâmplă exact invers. 

 Declară că, din luna februarie a anului trecut, a închis câteva gropi clandestine de 
gunoi și a dus containerele mai aproape de cetățeni, fapt ce a dus la creșterea cantităților de 
gunoi depuse la containere. Acest fapt se datorează și faptului că UAT Negrești a fost nevoită 
să suporte, conform anexei 4 la contractul de asociere, o parte din factura ADIV-ului.  

Subliniază că UAT Negrești are un buget extrem de limitat. Nu se colectează taxa 
de la cetățeni decât în proporție de 60%-70% și se fac eforturi de colectare prin executare 
silită. Colectarea selectivă a gunoiului se face foarte greu, ceea ce a dus la o amendă 
substanțială de la Fondul de Mediu și care implică din partea UAT Negrești să o suporte. Doar 
așa ar putea adera cu proiecte de iluminat public, cu proiecte de anvelopări  pe AFM , fiind 
nevoiți să nu aibă datorii la AFM. Și atunci UAT Negrești trebuie să suporte această 
penalizare, pentru că nu colectează selectiv. Așadar, UAT Negrești, uneori, plătește gunoiul 
pentru că e mai mult decât în contract, altădată plătește pentru că susține, cel puțin parțial, 
necolectarea integrală a taxei de la cetățeni și plătește a treia oară și tariful către AFM.  

Menționează că nu e simplu de susținut acest proiect și, de aceea, crede că 
urmărirea contractului cu operatorii de către ADIV trebuie să se facă mai bine și mai aplicat. 
Spune că, în acest moment, are o relație mai strânsă cu ADIV, dar încă așteaptă întâlniri 
zonale cu primarii. Consideră că ar fi bine ca, atunci când se evaluează contractul de zonă, 
de către ADIV, să participe și primarii, pentru ca fiecare să-și exprime doleanțele, 
neîndeplinirile din contract.  

E de părere că, la nivel macro, acest proiect este extrem de bine implementat și 
funcționează. Consideră că la implementarea lui și la educarea cetățenilor pentru o colectare 
selectivă,  urmează un efort imens care trebuie susținut, atât din partea uat-urilor, cât și a 
ADIV-ului și a consiliului județean, prin canalele de comunicare pe care le are.    

Domnul Ioan Ciupilan cere permisiunea să spună cum a procedat dumnealui. Spune 
că gunoiul era în cantități mari și în municipiul Huși. Însă, după ce a introdus, la un moment 
dat, obligativitatea operatorului să-l anunțe la cântar, la fiecare mașină care pleacă, 
cantitatea de gunoi a scăzut cam cu 20%. E de părere că e bine să se discute ce măsuri a luat 
fiecare UAT, astfel încât toată comunitatea județului să poată beneficia de avantajele acestei 
investiții, prin scăderea costurilor. La un moment dat, sunt fixate acele taxe, se încasează de 
la populație și cetățenii trebuie să constate un plus de servicii. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul doamnei Iuliana Teslariu. 

Doamna Iuliana Teslariu spune că apreciază cele spuse de domnii primari, cu 
privire la faptul că este deosebit de importantă conștientizarea populației cu privire la  
importanța selectării. Totodată, susține parteneriatul dintre UAT-uri, ADIV și consiliul 
județean.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că se ocupă de acest sistem integrat de deșeuri de când ocupă funcția de 
vicepreședinte la consiliul județean și este de părere că din acest sistem integrat face parte 
fiecare persoană din acest județ.  

Declară: ″Noi am avut un sistem pe care l-am implementat, ca și consiliu județean, 
în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vaslui, care însemnă totalitatea unităților 
administrativ-teritoriale plus consiliul județean. Suntem printre cele 16 județe care am 
terminat, din 41, acest tip de proiect și printre cele 11 în care funcționează. Știm că avem 
deficiențe, știm cum am plecat la drum, știm că vom mai avea multe de făcut la acest 



sistem. Acest sistem a fost proiectat la un moment dat. Viața ne-a arătat, și realitatea ne-a 
arătat, că mai avem de lucrat la el.  

În informare aveți un parcurs în care s-a explicat despre primul proiect pe care noi 
l-am finalizat. S-a explicat despre faptul că noi am făcut planul județean de gestionare al 
deșeurilor, în baza căruia am scris un proiect de accesare a sumelor necesare pentru 
asistența tehnică, pentru a scrie un alt proiect care este absolut necesar la acest prim 
proiect pe care-l avem...″       

Precizează că  este adevărat că sunt probleme la  sortare și la reciclare, dar a făcut 
apel la cele două municipii mari să recenzeze și să vadă ce e de făcut astfel încât să nu apară 
sincope în plată. Informează că sunt duse discuții și negocieri vis-a-vis de ziua de duminică cu 
SC ROMPREST SRL. Nu este o negociere ușoară și apreciază că taxa ar avea foarte mult de 
suferit. Sunt stabilite termene până la data de 31.03.2022 când se vor întâlni pentru 
finalizarea acestui tip de negociere, care, conform ordinului ANRSC, este făcută în fiecare an, 
în funcție de creșterea cheltuielilor. Proiectul viitor va avea și un sistem de tratare mecanico-
biologică și un sistem de tratare a vegetalelor și va fi ridicat standardul. Cei de la SC 
Financiar Urban SRL,  care operează pe două zone, în zona Roșiești cu 15 UAT-uri și zona 
Vaslui cu 29 de UAT-uri, au făcut o determinare care să ajute la scăderea penalităților, atât 
cât s-a putut, și fiecare  trebuie să ajute acest sistem să fie din ce în ce mai bun.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul doamnei Iuliana Teslariu. 

Doamna Iuliana Teslariu întreabă dacă în acest proiect, despre care domnul 
vicepreședinte vorbește, este prevăzută și o anumită parte cu privire la informarea 
populației.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
răspunde că, pe lângă punctele de colectare a reciclabilelor și a menajerului separat și a 
stațiilor de tratare mecanico-biologică, există și informare în acest sens, către cetățeni, 
planul de gestionare al deșeurilor fiind parte a planului național de gestionare al deșeurilor. 
Menționează că informarea a făcut parte din prima fază a proiectului, dar proiectul s-a 
finalizat. Practic, de aici încolo, operatorii și unitățile administrativ-teritoriale trebuie să 
facă eforturi proprii în această direcție.  

Întreabă dacă mai sunt nelămuriri pe această speță. Anunță că pe data de 31 martie 
2022 este programată întâlnirea cu primarii, când vor avea loc mai multe discuții în cadrul 
ADIV. Fiecare unitate administrativ-teritorială are un responsabil de mediu desemnat să 
meargă acolo unde este necesar. Precizează că a avut dialog cu domnul primar de la Negrești, 
concluzionând că lucrurile se vor mai îmbunătăți treptat.  

Declară că toți cei implicați în proiect  sunt bucuroși că acesta a fost finalizat și 
implementat, cu atât mai mult cu cât județul Vaslui se afla în ″zona de infringement″ și risca 
să plătească niște sume importante înapoi către Bruxelles. Informează că, finalizând acest 
lucru, se poate merge mai departe cu proiectarea și  implementarea altor proiecte. 

 
* 

II. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru educație fizică și sport 
a Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnii Prisacaru Dan-Eduard și Puf Vasile și doamna Tiron Cristina-Mihaiela 

precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dorește 
ca, înainte de a trece la adoptarea proiectului de hotărâre, să fie făcută o prezentare pe 
seama acestuia, de către reprezentantul firmei SINESIS, după care să se răspundă la 
eventualele întrebări.  

Doamna Anela Pleșcan se prezintă ca fiind reprezentant al firmei de consultanță 
SINESIS PARTENERS, precizând că, împreună cu Consiliul Județean Vaslui și toți actorii locali 
implicați, cu societatea civilă, a elaborat strategia de față. Informează că firma a elaborat 
multe strategii și studii de-a lungul timpului, dar un grad de implicare atât de mare din 
partea beneficiarilor, din partea sportivilor, din partea UAT-urilor cum a întâlnit în cadrul 
Strategiei de față, a întâlnit mai rar.  

Declară că, în măsura posibilităților, consiliului județean își dorește foarte mult să-
și ofere sprijinul pentru toate proiectele și toate nevoile cuprinse în cadrul strategiei.  

Prezintă cu titlu de exemplu următoarele aspecte: firma de consultanță a 
desfășurat o anchetă sociologică pe bază de chestionar și a avut un număr de 21 de întrebări, 
la care a primit 96 de răspunsuri. De asemenea, a desfășurat o serie de 11 interviuri cu 
experți, decidenți și actori importanți din cadrul UAT-urilor, instituțiilor locale, structurilor 
sportive.  

Important de menționat este faptul că a acordat o atenție, atât mediului rural, cât 
și mediului urban. A avut interviuri cu cei de la Școala Lunca Banului, cu CS Negrești, cu CS 
Bârlad, cu cei de la Direcția Județeană de Sport și Tineret, cu cei de la Palatul Copiilor, cu 
Asociația Club Sportiv Hușana, cu CS Sport Junior Vaslui, cu CS Viitorul, Asociația Județeană 
Sportul pentru Toți, CSS Bârlad și cu cei de la Asociația Județeană de Handbal Vaslui. 
Menționează că toate nevoile, care au fost comunicate de aceștia, au fost translatate în idei 
de proiecte concrete. De asemenea, a avut o serie de consultări concretizate în două grupe 
de lucru, unul pentru sportul de masă  și al doilea grup de lucru pentru sportul de 
performanță, în urma cărora s-a obținut un feedback și răspunsuri destul de bune. 

 În ceea ce privește prioritățile pe care le-a concretizat, vorbește, în primul rând, 
de promovarea sportului în masă, inclusiv la nivel de sport școlar, apoi de susținerea și 
încurajarea tinerilor și a copiilor de a practica un sport sau orice alt tip de activitate asociată 
cu activitatea, educația fizică. Totodată, amintește și de investițiile în resursa umană, unde, 
cu precădere, nevoia acută s-a identificat în mediul rural. De asemenea, consideră că este și 
o nevoie pe partea de creșterea nivelului finanțării programelor sportive, precum și 
asigurarea accesului la egalitate de șanse. La nivel de portofoliu de proiecte, a primit și a 
translatat, în cadrul Strategiei,  un număr de 112 de proiecte propuse de 37 de UAT-uri și 
entități publice și private, de la nivelul județului Vaslui.  

Precizează că cea mai mare parte a proiectelor vizează infrastructura sportivă, de 
la construire săli de sport, la amenajare de terenuri de sport, terenuri multisport, gradene și 
vestiar la terenurile de fotbal existente, nenumărate nevoi de construire a unei săli de sport 
sau a unor terenuri dedicate tenisului, fotbalului, handbalului.  

În cadrul Strategiei, la nivel de sursă de finanțare, a propus, acolo unde a 
identificat, și sursa pe care să poată aplica pentru a atinge nevoia respectivă.  Din partea 
Consiliului Județean Vaslui a propus un număr de 17 proiecte care vizează lucrări de 
modernizare a infrastructurii sportive existente, precum și înființarea unui Centru de 
medicină sportivă. Pe acest palier rezultă o nevoie acută a medicilor și a centrelor de 
recuperare sportivă, precum și construirea unor facilități sportive noi și organizarea de 
evenimente sportive.  

Informează că, la nivelul Strategiei, au fost propuse trei domenii pe care se poate 
investi. Programul ″Investește în sport″, programul ″Valoare și tradiții″ la nivel național și 
internațional, mai ales prin susținerea acelor discipline de performanță ale sportului vasluian, 
precum și Programul ″Vasluiul în mișcare″ care se adresează sportului pentru toți.  

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

Domnul Gheoghe Veziteu observă că pentru bazele sportive și sălile de sport e 
prevăzut un buget, pentru perioada de analiză, de 15 milioane de euro, iar pentru 



infrastructură sportivă - 30 milioane de euro. Dorește să fie lămurit cu privire la ce ar intra la 
bazele sportive și ce ar intra la sălile de sport.  

Doamna Anela Pleșcan explică că propunerile de bugete, estimate, au provenit din 
partea UAT-urilor.   

Domnul Gheoghe Veziteu precizează că dorește informații tehnice. 
Domnul Florin Tache, celălalt reprezentant al consultantului, precizează, în 

legătură cu bazele sportive, că una dintre cele două categorii o include și pe cealaltă. Explică 
că separarea a avut la bază principiul sursei de finanțare prioritare și declară că ″în momentul 
în care se discută despre săli de sport ne uităm către CNI, care a finanțat destul de mult în 
ultima perioadă componenta aceasta, în timp ce în momentul în care ne uităm către 
infrastructură sportivă, acolo sigur că avem în vedere inclusiv săli de sport, aparate de sport 
amplasate în spațiile verzi din localități″. Informează că în cadrul Strategiei aceste aspecte 
sunt mai detaliate, însă în cadrul acestei ședințe s-a făcut rezumat. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Mitică Afteni. 

Domnul Mitică Afteni întreabă cum au fost selectați cei 96, în cazul chestionarelor. 
Domnul Florin Tache răspunde, cu privire la chestionar, că acesta a fost proiectat, 

a fost disponibil pe o platformă on-line, pe care se elaborează practic toate consultările 
publice în cadrul strategiilor. A fost făcut public atât pe site-ul consiliului județean, cât și în 
cadrul a patru întâlniri care au avut loc pe platforma zoom cu primarii localităților din județ 
sau cu reprezentații desemnați din cadrul primăriilor respective. În cadrul tuturor acestor 
întâlniri, s-a comunicat tuturor participanților acest link de acces pentru chestionare, cu 
rugămintea de a-l distribui într-un număr cât mai mare în comunitățile care prezintă interes 
pentru tematica abordată, iar acest număr a fost rezultatul acestui proces. Din portofoliul de 
proiecte fac parte proiecte din 37 de localități.   

Cu toate că în județul Vaslui este un număr mai mare decât cel implicat în 
proiecte, în ciuda insistențelor, celelalte localități care nu apar în listă nu au transmis un 
portofoliu de proiecte, fie pentru că au menționat că ele sunt incluse în strategiile de 
dezvoltare, fie pentru că au menționat că au fost transmise către consiliul județean în 
vederea includerii în strategia județeană, fie pentru că efectiv nu au răspuns. 

Domnul Mitică Afteni întreabă dacă trebuie să înțeleagă că cea de-a doua categorie 
este inclusă în Strategie. 

Domnul Florin Tache răspunde că da. 
Domnul Mitică Afteni trage concluzia că localitățile care nu au răspuns nu sunt 

interesate de Strategie. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: ″Vreau 

să remarcați aici că, de fapt, chiar dacă a existat o bază empirică de cercetare, totuși, nu 
putem să tragem concluzii din acestea parțiale. Ci, mai degrabă, ea a fost o bază pentru 
generalizare. Pentru că e posibil ca o parte din UAT-urile respective, intrând pe platformă, 
să fi constatat că ceea ce ar fi vrut ei să propună, să fi fost sugerat de alții. Și din cauza 
asta, faptul că doar 36 au răspuns (…) nu înseamnă că 36 sunt interesați și restul sunt 
dezinteresați.″  

Explică că Strategia este o chestiune teoretică, care servește, în momentul când 
apar finanțările, ca bază pentru a putea accesa, pentru că majoritatea finanțărilor presupune 
o integrare a obiectivelor respective într-o strategie. Nu crede că, dacă ar fi fost vorba de 
niște fapte concrete, ar fi fost cineva care să refuze să meargă la finanțările respective. Pur 
și simplu au tratat Strategia ca pe o chestiune teoretică, de care sunt și ei interesați și pe 
care o vor aplica, dacă consiliul județean o adoptă, în condițiile în care vor apărea finanțări 
de gen sau o linie de finanțare deschisă, pentru obiectivele respective. Amintește că 
autoritatea deliberativă județeană a aprobat și înainte derularea unor achiziții asemănătoare 
și a început să facă strategii din rândul celor sectoriale, subliniind că are și o strategie de 
dezvoltare a județului Vaslui, una îmbunătățită care, pe măsură ce vor apărea elemente noi, 
va fi actualizată în permanență. Menționează că Strategia este o bază bună, orientativă, 
pentru toți cei care doresc să aplice pe linii de finanțare.  



Domnul Mitică Afteni spune că a mai observat și că, în lista celor 11, apărea ″CSS 
municipiul Bârlad″ și ″CSS Bârlad″. Întreabă dacă sunt 2 entități separate.  

Doamna Anela Pleșcan răspunde că s-a strecurat o greșeală și că este vorba de 
aceeași entitate. 

Domnul Mitică Afteni face observația că, în acest caz, sunt 10 și nu 11. Vrea să 
știe, din cei 96 respondenți, câți sunt din mediul urban și câți din mediul rural, chiar dacă 
eșantionul este foarte mic. 

Domnul Florin Tache răspunde că, în momentul de față, nu cunoaște ponderea. 
Totodată, informează că, pe lângă proiectele indicate foarte exact de către autoritățile 
publice locale, a încercat să prindă și o listă de proiecte generale, fără a nominaliza 
localitatea la care acestea fac referire, tocmai în ideea de a ajuta și celelalte localități, care 
nu s-au exprimat în legătură cu Strategia, să se încadreze, totuși, dacă au un proiect care se 
regăsește în propunerea generală. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Bogdan Rotariu. 

Domnul Bogdan Rotariu, luând cuvântul, observă că în Strategia prezentată nu a 
văzut nimic despre perfecționarea antrenorilor, despre cursuri de pregătire al arbitrilor în 
general. Spune că a văzut ceva cu Erasmus, dar asta se referă doar la cadrele didactice, iar 
cluburile private nu au acces la acest program. Și, ca o observație, la Negrești, CS Negrești 
este singurul club care are activitate în orașul Negrești, iar Unirea Negrești nu are șah, este la 
CS Negrești.  

Domnul Florin Tache răspunde că există și una dintre măsurile la direcțiile care se 
dezvoltă, la dezvoltarea și perfecționarea resurselor umane. Precizează că în cadrul 
Strategiei ea este detaliată mult mai pe larg decât a fost făcută în cadrul acestei prezentări și 
că există  preocupare în direcția aceasta. Subliniază că este o nevoie care a fost, în special, 
indicată de reprezentanții cluburilor sportive, care resimt cel mai intens această nevoie de 
perfecționare și de resursă umană capabilă să susțină sportul la nivel județean.    

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Dan-Eduard Prisacaru. 

Domnul Dan-Eduard Prisacaru anunță că se va abține de la discutarea și votarea 
acestui proiect de hotărâre, deoarece, deși nu este menționat nimic despre clubul de șah din 
care face parte fiul dumnealui, sau ceva concret de finanțare, pe viitor, în funcție de acest 
program care va fi votat în ședința de consiliu, este posibil să aibă interes patrimonial, motiv 
pentru care se abține.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, explică 
că Strategia nu este o chestie patrimonială. Strategia este ceea ce-și dorește consiliul 
județean în viitor, căutând să obțină resurse în cadrul județului Vaslui.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, intervine cu 
precizarea că, neavând obiect patrimonial, pentru că nu se realizează această Strategie 
integral, votul poate fi exprimat fără nicio problemă. Subliniază că nu e la fel ca în situația în 
care este definit foarte bine interesul pe care trebuie să-l anunțe consilierul, adică un interes 
patrimonial. Nefiind vorba de un interes patrimonial, în acest caz, se poate vota.   

Domnul Dan-Eduard Prisacaru e de părere că e mai bine să nu-și exercite votul, ca 
să nu fie interpretabil de către ANI . 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă mai sunt intervenții.  

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 31 voturi “pentru”. 

Cu unanimitate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea Strategiei 
pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027. 

*    
*    * 

III. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui, 
pe anul 2022 și dă cuvântul următorilor consilieri: 



1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnii Prisacaru Dan-Eduard și Puf Vasile precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

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

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă de ce a fost nevoie așa repede de o rectificare, 
în condițiile în care abia a fost adoptat bugetul. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
răspunde că această rectificare apare atât din cauza faptului că, odată cu creșterea 
prețurilor, se rectifică niște sume pentru a putea fi acoperite cheltuieli, cât și pentru 
anumite reglaje care trebuie suportate, pentru a fi duse pe mai departe proiectele pe care le 
are consiliul județean. Precizează că în referatul de aprobare sunt enumerate câteva 
chestiuni, pe care consiliul județean le-a reglat ca să poată merge mai departe cu ce are de 
făcut. Mai mult decât atât, a fost trecută în rezervă suma de 300.000 lei. E un mic retuș. Pe 
de-o parte, biblioteca și alte instituții subordonate au nevoie de câte ceva ca să plătească, 
până la capăt, sume conform ALOP-ului, pe de altă parte, pentru reglarea sumelor între 
capitole, ca să poată consiliul județean da drumul unor proiecte, pe care le are de finalizat 
cu organismul intermediar. Întreabă dacă mai sunt discuții.    

Întreabă dacă mai sunt intervenții. Nu sunt. 
Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere” 
(Iacob Liviu). 

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

*    
*    * 

IV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind  acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult 
din județul Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnii Prisacaru Dan-Eduard și Puf Vasile, și doamna Tiron Cristina-Mihaiela 

precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

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

Domnul Gheorghe Veziteu solicită explicarea sintagmei «filia Tămășeni». 
Doamna Cristina-Mihaiela Tiron explică că este o altă biserică, din altă localitate, 

care aparține de o parohie. Parohia poate avea o biserică sau mai multe. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob spune că, ″având în vedere faptul că banii pe care-i împărțim 

noi sunt bani publici, și nu-i singura dată când facem chestia asta, vreau să întreb dacă 
există un mod de control la modul în care se cheltuiesc banii publici, și întreb asta din cauză 



pentru că, întâmplător, am văzut pe youtube un filmuleț care se cheamă ″Marele alb″, și pe 
care vi-l recomand, și am văzut că diverse instituții ale statului au dat bani pentru diverse 
parohii, diverse investiții, iar modul de cheltuire al acestui ban public a fost destul de 
interpretabil. Și vreau să întreb dacă, în această situație, există vreo asemănare cu acel film 
de pe  youtube și dacă există un control al banului public pe care noi îl împărțim parohiilor.″    

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, intervine 
apreciind: ″Eu cred că nu vă uitați la filmele care trebuie. Vreau să spun că este un film 
ireverențios și jignitor la adresa Bisericii române ortodoxe. Noi, prin alocările pe care le-am 
făcut, de sprijin către unitățile de cult, nu am ținut cont sub nicio formă de confesiunea 
respectivă.″  

Declară că, indiferent de orientarea religioasă, dacă bisericile au avut o nevoie 
explicită și au prezentat un dosar, acestea au primit ajutorul solicitat. Condiția care stă la 
baza acordării acestui ajutor este ca dosarul să fie întocmit în conformitate cu prevederile 
legale și cheltuirea sumelor primite să fie în limita a ceea ce s-a cerut și cu o justificare 
contabilă expresă a acestor sume. 

Explică că, atunci când consiliul județean acordă un sprijin financiar unei biserici, 
pe baza unui dosar complex, se urmărește pas cu pas verificarea contabilă, căci au fost 
situații în care a acordat acest sprijin și banii nu au fost cheltuiți conform angajamentului pe 
care și l-au luat și, astfel, consiliul județean a recuperat banii. 

Subliniază că metodologia este foarte precisă în urmărirea banului public și 
consideră că este foarte util ajutorul care se acordă acestor culte religioase.  

Domnul Liviu Iacob spune că se bucură că este o modalitate de control al banului 
public, se bucură că domnul președinte a văzut filmul respectiv dacă a putut face o 
apreciere. Declară: ″Mie mi-a ieșit în evidență faptul că, un coleg de-al dumneavoastră, de la 
Consiliul General al Bucureștiului, era cel care intermedia aceste sume de bani, ca să fie 
alocate bisericilor, dar mă bucur că noi, în consiliul județean, putem urmări cum se cheltuie 
banul″.       

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că a 
urmărit filmul și a spus, încă de atunci, că era o modalitate ireverențioasă de a descrie 
relațiile din cadrul Bisericii ortodoxe. Informează că, întâmplător, acel coleg  era chiar din 
Muntenii de  Sus, ″vasluian de-al nostru, ca să ni se ducă mai departe buhul acesta de care ne 
bucurăm în prezent″.  E de părere că fiecare persoană trebuie să aibă propria gândire și, fără 
a-i impune cineva o anumită cenzură asupra gândurilor, să știe că nu orice prostie care-i vine 
în cap trebuie făcută publică. Consideră că e necesară o oarecare modestie în chestiunea 
asta. Afirmă: ″Ai mare tupeu ca să spui tu: «A, îți rezolv eu toate treburile, te duc la Marele 
alb.» Să fim serioși! Sunt milioane de credincioși care respectă această chestiune și înseamnă 
că noi ne batem joc de dânșii, dacă ne luăm după toate prostiile astea și mai facem și 
publicitate. Sper că nu am văzut din partea domniilor voastre niciodată  o asemenea 
atitudine, față de vreo confesiune religioasă, dimpotrivă, îmi amintesc, cred că cu destulă 
exactitate, că nu a existat o  opoziție din partea niciunui grup de consilieri pentru genul 
acesta de alocări care, așa cum am spus, este foarte strict controlat.″ 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă mai sunt intervenții. Nu sunt. 

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere” 
(Chirica Lucian-Corneliu). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind acordarea unui sprijin 
financiar unor unități de cult din județul Vaslui. 

* 
*    * 

V. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui asupra unui imobil aparținând 
domeniului public al Județului Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 



1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, și 

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Prisacaru Dan-Eduard și Dorin Emil precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Liviu Iacob. 

Domnul Liviu Iacob întreabă dacă e vorba de un imobil pentru care se retrage 
dreptul de administrare. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, explică 
că e un imobil care a fost preluat de la municipiul Huși în administrare de către Direcția 
Generală de Asistență Socială, iar acum îl preia consiliul județean. 

Domnul Liviu Iacob observă că e vorba de Spitalul de copii. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

confirmă că e vorba de Policlinică.  
Domnul Liviu Iacob vrea să știe ce intenții are consiliul județean cu privire la acest 

imobil. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, explică că 

atunci când au fost asumate sarcinile de a dispersa, conform legii, persoanele din Centrul de 
la Huși, au fost căutate tot felul de locații, pentru că acolo sunt foarte mulți beneficiari și 
legea nu mai permite ca în același loc să fie staționat un grup atât de mare. De aceea, 
consiliul județean a căutat mai multe locații, una dintre ele fiind fosta clădire a Spitalului de 
la Huși, dar, ulterior, s-au produs modificări ale legii în ceea ce privește configurația acestor 
Centre, rezultând că nu mai este permisă înființarea unui centru în acea clădire și, în 
consecință, acestei locații i se va da o altă destinație. După clarificarea aspectelor legale, 
urmează operațiunea de conservare pentru a evita eventualele pagube. După toate acestea, 
urmează un proiect de hotărâre privind destinația acestui imobil, care va fi adus în fața 
consilierilor județeni. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă mai sunt intervenții.  

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

Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
retragerea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui asupra unui imobil aparținând domeniului public al Județului Vaslui. 

* 
*    * 

VI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea 
nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2022 și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnii Prisacaru Dan-Eduard și Puf Vasile, și doamna Tiron Cristina-Mihaiela 

precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  



Discuţii: 

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că, 
spre deosebire de anii trecuți, anul acesta s-a introdus o nouă componentă, finanțarea unor 
activități specifice tineretului. Componenta aceasta nu a existat în trecut, însă există 
dispoziții legale care cer să fie introdusă, astfel încât membrii consiliului județean pot 
informa cercurile, ONG-urile cunoscute să depună aplicații pentru a obține granturile care 
sunt aprobate prin acest program.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă mai sunt intervenții.  

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

Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor 
nonprofit de interes public local pentru anul 2022. 

 
*    

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a 
propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea 
nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2022, precum și a 
Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și activități de 
tineret și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnii Prisacaru Dan-Eduard și Puf Vasile, și doamna Tiron Cristina-Mihaiela 

precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, explică 
că, practic, e tot materialul pe care-l pune consiliul județean la dispoziție celor care vor scrie 
proiecte și pe care le vor depune până la data stabilită prin Ghid.  

Dă cuvântul domnului Mitică Aftene.   
Domnul Mitică Afteni dorește să știe dacă aparatul de specialitate asigură 

consultanță  în scrierea proiectelor. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

răspunde că există o întâlnire de început în care se pun întrebări și se dau răspunsuri, dar 
consultanță din partea celor care vor verifica proiectele nu poate fi. Întrebările pot fi puse și 
pe o adresă de e-mail, până la 5 zile până la depunere.   

Dă cuvântul domnului Emilian Agafiței, director al Direcției de Dezvoltare și 
Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.  

Domnul Emilian Agafiței precizează că în cadrul programului va fi stabilit, 
începând de săptămâna viitoare, un calendar, că vor fi aproape 30 de zile la dispoziție pentru 
a putea răspunde la toate întrebările pe care eventualii beneficiari, solicitanții pentru 
depunerea proiectului, le au. De asemenea, va fi organizată cel puțin o întâlnire fizică, în 
sala de ședințe a consiliului județean, invitând pe toți cei care vor să depună proiecte în 
cadrul Programului, pe cele 5 domenii. Este și un domeniu în plus, cel referitor la activități 
de tineret.    



Domnul Mitică Afteni spune că a văzut că este și al cincilea domeniu, pentru că 
anul trecut a întrebat ceva de tineret. Propune ca anunțul de publicitate a acestui program să 
fie trimis la fiecare primărie din județ, astfel încât primăriile, prin asistență socială, să poată 
difuza programul un pic mai mult. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă mai sunt intervenții.  

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

Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în 
cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit 
de interes local pentru anul 2022, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile 
cultură, culte, social, sport și activități de tineret. 

 
                                                                   *    

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

prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2022 și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnii Prisacaru Dan-Eduard și Puf Vasile, doamna Tiron Cristina-Mihaiela 

precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Dragoș-Andrei Cazacu, director general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui. 

Domnul Dragoș-Andrei Cazacu precizează că Planul de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean pentru anul 2022 este 
întocmit conform prevederilor legale, respectând toate actele normative și strategiile 
județene, inclusiv Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale Vaslui 2014-2023, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 41/2014.  

Obiectivele în domeniul promovării și protecției drepturilor copilului sunt anexate 
la proiectul care a fost pus la dispoziția consilierilor județeni, respectându-se, atât strategia 
națională, cât și programele de finanțare.  

Prezintă serviciile sociale pe care le are în subordine: 
1.- serviciile sociale pentru copii existente la nivelul direcției;  
- serviciile de îngrijire la centrele de zi, fiind vorba despre copiii aflați în 

dificultate fără cazare sau copiii cu dizabilități;  
- Centrul de zi pentru consiliere și sprijin părinți copii, cu un grad de ocupare de 

100%; 
- centrele de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilități care funcționează în 

complexele de servicii comunitare și sociale ale insituției, cu un grad de ocupare de 225%. 
Numărul de cereri este din ce în ce mai mare. Numărul copiilor cu spectru autist crește și se 
încearcă adaptarea la numărul de solicitări, diminuând  din terapiile de lucru. În Planul de 
acțiune sunt cuprinse servicii complementare serviciilor existente, astfel încât să facă față 
tuturor solicitărilor; 



- Centrul de zi de recuperare pentru copilul cu dizabilități Bârlad care funcționează 
la un grad de ocupare de 135%; 

- Centrul de zi de recuperare al copilului cu dizabilități din Huși - cu un grad de 
ocupare de 172%;  

- Centrul de zi pentru consiliere și sprijin părinți Bârlad - cu un grad de ocupare de 
167%;  

- Centrul de zi al copilului cu Sindrom Dawn, cu un grad de ocupare de 85% -,  
serviciu care este în curs de dezvoltare. Planul nu are în calcul cererile de la începutul anului 
2022, până în prezent; 

- centrele de consiliere și asistență specializate a copiilor cu tulburare, cu un grad 
de ocupare de 320%, care funcționează în cadrul Complexului de servicii comunitare Vaslui.  

- serviciile sociale de tip rezidențial aflate în subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui: Centrul Maternal care furnizează servicii în 
cadrul Complexului de servicii comunitare nr. 2 din Bârlad, cu un procent de 133%; Casa de 
tip familial, cu un procent de 108%; apartamentele ce se află în monitorizare și care 
funcționează în cadrul Complexului de servicii comunitare nr.1 din Bârlad și din Vaslui, 
modulele de tip familial, cât și centrele de primire în regim de urgență.  

La majoritatea serviciilor din Planul de acțiune există un grad de ocupare foarte 
mare. Anul acesta se încearcă să se intervină în funcție de nevoile reale ale cetățenilor din 
județul Vaslui, iar în cea mai apropiată ședință se va veni cu un proiect de hotărâre pentru 
reorganizarea și de completarea unor servicii, astfel încât să se răspundă nevoilor reale ale 
beneficiarilor. 

Prezintă stadiul proiectelor implementate la nivelul județului: 
 La nivelul județului Vaslui se vor construi 29 de locuințe protejate și 10 centre de 

zi. La acest moment, la Oltenești, unde sunt 3 locuințe protejate și un centru de zi -  proiect 
prin POR-, gradul de realizare este de 60%, iar termenul de finalizare este 31.08.2022. 

La Centrul de zi de la Găgești și cele 3 locuințe protejate, gradul de realizare este 
de 68%, iar termenul de finalizare al proiectului este 31.08.2022. Proiectul este realizat prin 
POR și este vorba de procesul de restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Huși 
care are 197 de beneficiari ce trebuie relocați în aceste structuri, câte 8 pe fiecare căsuță.  

Pe Programul de Interes Național figurează Centrul de Zi de la Banca și cele 2 
locuințe protejate. Acestea se află în stadiul de proiectare și verificare a proiectului tehnic.  

La Pogana, unde sunt locuințele protejate și Centrul de zi, care sunt pe Programul 
de Interes Național, proiectul se află tot în analiză. 

La Tutova, unde se află un centru de zi și 2 locuințe protejate, respectiv Ciortolom 
și Vizureni, a fost recepționată construcția, au fost achiziționate dotările și urmează să se 
prezinte în fața consiliului județean cu un proiect de hotărâre pentru a anexa la structura 
organizatorică și la statul de funcții acest centru, pentru a putea demara angajări, a duce la 
final proiectul și a fi licențiat serviciul, și pentru a scoate beneficiari de la Huși care să fie 
mutați în aceste centre.  

La Gârceni, Ivănești și Pungești există 3 locuințe protejate și un centru de zi, care 
se află la 75% din gradul de realizare, termenul fiind 30 noiembrie 2022. Constructorii 
lucrează foarte bine și nu au fost întâmpinate probleme până în acest moment. Acest lucru 
facilitează terminarea mai rapidă a acestor proiecte, pentru a nu mai avea centre la nivelul 
județului, referindu-se la persoane adulte care să depășească numărul de 50 beneficiari.  

La cele două locuințe de la Cârja și Centrul de Zi de la Murgeni, gradul de realizare 
este de 85% și speră ca până în vară, beneficiarii să poată fi mutați în aceste centre.  

Totodată, precizează că la nivelul județului este realizat și Centrul de Tip Respiro 
Mărășeni, care are ca rol prevenirea instituționalizării. Este un centru tampon care previne 
intrarea beneficiarilor în centrele permanente și este la un procent de 65%. La fel este și 
Centrul de criză Bălești realizat prin Programul de Interes Național, termenul de finalizare 
fiind de 30.11.2022; procentul de realizare este de 60%.  

La Centrul Respiro Banca s-a ajuns la un grad de realizare de 80%, la Hoceni unde 
sunt 2 locuințe protejate și un Centru de Zi, gradul de realizare este de 90% unde, probabil, 



luna viitoare se va face recepția finală a lucrărilor. S-a demarat deja procedura de achiziție a 
bunurilor aferente.  

Cele două locuințe protejate din comuna Zorleni și Centrul de Zi sunt la 27% din 
gradul de realizare, iar la cele două locuințe de la Albești și Roșiești - aici au fost niște 
probleme din cauza terenului - a fost realizată relocarea acestora prin hotărâre de consiliu 
local, au fost demarate lucrările - grad de realizare 15%. 

În ce privește rețeaua de îngrijire la domiciliu, este demarată procedura și se 
încearcă identificarea de asistenți personali profesioniști. Centrul de criză pentru persoane 
adulte din categoriile vulnerabile este un proiect pe care și-au propus să îl acceseze pe noul 
PNRR, iar, din informațiile pe care le deține, reiese că sunt foarte multe fonduri pentru 
persoanele cu dizabilități. Din acest motiv, au început să creioneze proiecte pentru a fi cu un 
pas înainte față de ceilalți în accesarea fondurilor.  

De asemenea, mai este și proiectul TEAM-UP care a finanțat salariile asistenților 
maternali profesioniști și a permis angajarea a noi asistenți în sistem. După cum se știe, în 
anul 2021 au fost consumate și locurile pentru anul 2022, iar anul acesta, datorită 
economiilor realizate la nivel național, le-au mai fost acordate 80 de locuri noi, fiind “o gură 
de oxigen în rețeaua de asistenți maternali profesioniști”.  

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2021, la nivelul județului 
Vaslui, de la 1 ianuarie 2022, a început să funcționeze telefonul 119 care este destinat 
copilului. Își dorește să vină în următoarea ședință de consiliu județean pentru includerea în 
organigramă a echipelor de intervenții în regim de urgență, echipe care intervin în cazul în 
care apelul copilului conduce către o situație de criză sau situație la care trebuie intervenit 
rapid. 

Mai există echipele mobile de intervenții, 5 servicii de tip rezidențial, și aici face 
referire la apartamentele care au fost achiziționate în trecut și acum funcționează la cote 
maxime. Acestea au rezultate și dau o șansă copilului care iese din sistemul de protecție să își 
continuie viața și să se reintegreze în câmpul muncii. 

Totodată, Proiectul Venus este realizat conform Hotărârii Guvernului nr.426/2020. 
Acesta se referă la reducerea de victime ale violenței domestice, locuința de la Huși și 
Centrul de zi pentru recuperearea copilului cu dizabilități nr.2 Vaslui. Aici dorește să se facă 
un centru de zi pentru recuperare, complementar cu serviciile de zi,  deoarece în strucutura 
din care fac parte există și specialiști care pot lucra complementar și pe alte tipuri de 
servicii.  

În ceea ce privește îngrijirea la domiciliu și centrele de zi de recuperare, se 
dorește transferul beneficiarilor, întrucât Primăria Municipiului Vaslui a dezvoltat servicii în 
această arie și se dorește ca personalul prezent în statul de funcții să fie relocat pentru a 
completa statul de funcții pentru recuperarea copilului cu spectru autist. 

Se dorește ca anul acesta să fie contractate și servicii sociale, având în vedere că 
legislația contractării de servicii sociale a fost modificată. Se referă la 16 beneficiari de 
servicii de tip rezidențial pentru copii, aceștia aflându-se în acest moment la alte asociații și 
fundații de pe raza județului Vaslui și a județului Bacău. 5 copii se află la Betania, 7 copii se 
află la SOS Bacău și 4 copii la Fundația de la Floreni. Referitor la serviciile de tip rezidențial 
pentru persoane adulte cu dizabilități, este vorba de o persoană adultă care și-a exprimat 
acordul de a rămâne la o fundație de pe raza județului Iași și, conform prevederilor legale, 
trebuie ținut cont de opțiunea beneficiarului. 

 Mai există nevoia de servicii de tip rezidențial, deoarece există o persoană adultă 
infectată cu HIV SIDA și, neavând în subordinea aparatului de specialitate acest tip de servici, 
trebuie contractat acest gen de servicii sociale din alte județe.  

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

Domnul Gheorghe Veziteu precizează: “Plecând de la ideea desprinsă din 
material, din acest plan, pentru că se urmărește o anumită profesionalizare a celor implicați 
în servicii sociale, aș vrea, dacă se poate, să ne spună domnul director două-trei idei care 
sunt și în capitolul 3 referitor la formarea și îndrumarea profesională. Cum se formează cei 
care se ocupă de chestia asta?”. 



Domnul Dragoș-Andrei Cazacu precizează că aceștia sunt formați intern, cum a 
fost făcut în anul 2021, când s-au format 875 de asistenți maternali profesioniști prin 
formatorii care sunt angajați ai instituției. Declară că, de-a lungul timpului, au fost formați 
din fondurile instituției 97 de formatori, iar cei 97 de formatori au răspuns pozitiv solicitării 
dumnealui de a forma asistenții maternali profesioniști. Au fost achiziționate cursuri care au 
fost implementate cu sprijinul, atât al consiliului județean, cât și al Primăriilor orașelor 
Vaslui, Negrești și Huși, care au pus câte o sală la dispoziție. Cu formatorii din cadrul 
Direcției, a fost realizat procesul de formare. Anul acesta și-au propus să utilizeze fondurile 
care trebuie date la bugetul de stat pentru că nu au destule persoane cu dizabilități 
încadrate, astfel încât să nu mai dea banii înapoi la stat, ci să îi folosească în formarea 
personalului angajat.   

La nivelul anului 2021, pe centrele de copii erau licențiate 11 servicii sociale. Anul 
trecut s-au licențiat 17 noi servicii sociale pe raza județului Vaslui, rămânând doar 9 
nelicențiate, fiind mici probleme în ceea ce privește documentele pe spațiu, un exemplu fiind 
cadastrul. Pentru adulți a fost realizată licențierea a 3 servicii. 

Întreabă dacă mai sunt alte întrebări. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 

precizează că există o complementaritate POCA la unele din proiectele pe care le dețin, care 
și acestea aduc un plus de educație. 

Domnul Dragoș-Andrei Cazacu declară faptul că, dacă vor fi persoane noi angajate 
pe aceste proiecte pe locuințe protejate, salariile acestora vor fi asigurate,  inclusiv până la 
finalul anului 2023. Tot ce înseamnă utilități, tot ce înseamnă salarii, nevoi de servicii vor fi 
finanțate până la 2023 de către Uniunea Europeană. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă mai sunt intervenții.  

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

Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 
bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2022. 

 

*    
*    * 

IX. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional de 
modificare și completare a Acordului de Cooperare între Județul Vaslui din România și 
Raionul Hîncești din Republica Moldova, semnat la Vaslui, la data de 16 august 2004 și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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,  

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

4. 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 Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile și Dorin Emil, și doamna Tiron Cristina-

Mihaiela precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

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

proiectului de hotărâre. 



Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare și completare a Acordului de 
Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova, 
semnat la Vaslui, la data de 16 august 2004. 

 

*    
*    * 

X. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare  
între U.A.T. – Județul Vaslui și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui pentru derularea 
acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI” și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnul Prisacaru Dan-Eduard și doamna Tiron Cristina-Mihaiela precizează că s-a 

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

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare  între U.A.T. – Județul Vaslui și 
Inspectoratul Școlar Județean Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul 
proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI”. 

 

*    
*    * 

XI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare 
între U.A.T. – Județul Vaslui și Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui pentru derularea 
acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI” și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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 

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 Prisacaru Dan-Eduard și Dorin Emil, și doamna Tiron Cristina-Mihaiela 

precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între U.A.T. – Județul Vaslui și Agenția 
pentru Protecția Mediului Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul 
proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI”. 



 

*    
*    * 

XII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnul Prisacaru Dan-Eduard și doamna Tiron Cristina-Mihaiela precizează că s-a 

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

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Vaslui. 

*    
*    * 

XIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 115 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: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnul Prisacaru Dan-Eduard și doamna Tiron Cristina-Mihaiela precizează că s-a 

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

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea poziției nr. 115 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. 

                                                   *    
*    * 

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

prezintă Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor 
Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2021. 

Întreabă dacă sunt intervenţii, întrebări, clarificări, observaţii.  
Nu sunt. 
                                                   *    

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

prezintă Raportul de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2021. 



Întreabă dacă sunt intervenţii, întrebări, clarificări, observaţii.  
Discuţii: 

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

Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Domnule vicepreședinte, stimați colegi,  am 
parcurs ambele materiale care sunt aproape identice: unul are 83 de pagini, iar celălalt are 
85 de pagini. Vorbim despre acest punct, Raportul de activitate al Consiliului Județean 
Vaslui.  

Am văzut chiar la ultima pagină  - nerealizări și propuneri pentru remedierea 
deficiențelor - două alineate. M-aș referi la unul dintre ele, și citez: <Lipsa spațiilor pentru 
personalul instituției, arhivă, magazie, repetiții ale Ansamblului Hora Vasluiului și Grupului 
Mugurel>. Vreau să amintesc cu această ocazie de faptul că noi, consilierii Partidului 
Național Liberal, am fost împotriva, să spunem, renunțării la spațiul acela al imobilului din 
Moara Grecilor și chiar am venit la vremea respectivă cu propunerea să se aibă în vedere 
chiar rezolvarea unor asemenea probleme. Rog să luați notă! Bineînțeles, că lista este 
eterogenă; ne referim punctual la ce s-ar putea face acolo. Mulțumesc!”     

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, declară: 
“La celelalte lucruri la care face referire Centrul de Conservare al Culturii Tradiționale, 
lucrările la Casa Armatei, la ceea ce va fi Centrul Multifuncțional <Dimitrie Cantemir>, sunt 
pe repede înainte, chiar se lucrează bine față de tot parcursul acestui șantier și sper să se 
miște lucrurile în acest sens, chiar și cu vicisitudinea creșterii prețurilor.” Speră ca, atunci 
când va fi finalizat respectiva lucrare, să existe spațiile necesare pentru ceea ce înseamnă un 
centru multifuncțional în domeniul culturii.  

În ce privește spațiul pentru arhivă, se va vedea la momentul oportun dacă vor fi 
bani pentru a investi într-o arhivă, așa cum prevede legea. 

Întreabă dacă mai sunt intervenţii.  
Nu sunt. 

*    
*    * 

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

prezintă Raportul de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru 
perioada 01.01.2021-31.12.2021. 

Întreabă dacă sunt intervenţii, întrebări, clarificări, observaţii.  
Nu sunt. 

*    
*    * 

XVIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă Informarea nr.12/1/07.02.2022 privind Decizia de prelungire a termenului pentru 
realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.12/25.06.2021. 

Întreabă dacă sunt intervenţii, întrebări, clarificări, observaţii.  
Discuţii: 

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

Domnul Mitică Afteni observă, din documentația pusă la dispoziție, că o parte 
dintre măsurile recomandate de Curtea de Conturi au fost deja implementate, mai mult sau 
mai puțin formal, și că celelalte care au rămas în derulare necesită un volum de muncă destul 
de mare. Întreabă dacă există personal suficient pentru realizarea inventarului din 2016 până 
în prezent. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
consideră că fiecare angajat își va da silința să rezolve aceste probleme. S-a prelungit 
termenul, iar oamenii pun umărul la treabă pentru a încheia acel capitol, pentru că nu se 
dorește a rămâne prea mult deschis. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 



Domnul Gheorghe Veziteu precizează: “Domnule vicepreședinte, stimați colegi, 
nu putem să rămânem total indiferenți la acest nou raport al Camerei de Conturi. La fel ca 
mulți dintre dumneavoastră și eu mă bucur că au fost depășite unele greutăți și s-au rezolvat 
destule probleme, dar, din câte am văzut, ar mai fi vreo 4 puncte nerezolvate: 2 parțial și 2 
integral. Practic, nu s-au văzut pași făcuți pe această linie,  cel puțin așa am reținut eu din 
noul punct de vedere al Camerei de Conturi...  

Vorbim de instituții. Știu că s-a făcut referire atunci la management defectuos și, 
ca unul care am depus un jurământ în fața dumneavoastră, aici, ca și dumneavoastră, că o să 
îmi pun la bătaie toată priceperea și toată experiența mea, spun, ca unul care am susținut 
un examen de licență în management la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”,  că se mai 
poate umbla chiar la managementul acestei instituții, pentru că unele din principiile 
managementului spune foarte clar că managerii vin și pleacă, dar instituția merge înainte.  

De asemenea, un manager de succes este acela care știe să pună echipa la lucru, 
încât rezultatul să fie pozitiv. Mai mult de atât, misiunea principală a managerului este să 
ducă instituția mai departe cu cele mai bune rezultate. Ori, vedem că nu s-a reușit și, 
probabil, nu se va reuși în continuare, chiar dacă termenul a fost prelungit până pe 28 
noiembrie. Repet, fără a avea ceva cu cineva, cu o persoană... 

Doresc din toată inima, ca și Muzeul de la Vaslui să aibă performanțe așa cum are 
și Muzeul de la Bârlad, despre care am mai pomenit. Cu atât mai mult, cu cât am văzut în 
raportul de activitate al consiliului județean că auditul intern al județului a făcut numeroase 
controale cu rezultate bune, chiar la instituția soră de la Bârlad și nu s-au găsit probleme. 
Deci, cu dorința de a rezolva mai multe probleme, (...) vă invit să reflectăm și să luăm 
cumva niște măsuri sau atitudine spre această direcție. Mulțumesc tare mult!” 

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

Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, precizează: 
“Domnule Veziteu, nu am înțeles foarte bine, dumneavoastră solicitați să facem ceva, dar 
faceți o precizare: ce anume solicitați să facem acolo. Poate este o idee bună pe care să o 
punem în aplicare. Între timp, acolo a fost o activitate infracțională, aceea de a lua niște 
bani și nu ne-au anunțat infractorii că au de gând să fure banii aceia, că dacă ne anunțau, vă 
spun eu că luam toate măsurile. Dar, lăsând la o parte gluma, spuneți-ne ce anume doriți, că 
asta este treabă serioasă. Spuneți: <Vreau să faceți următorul lucru!>”. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară: “V-am spus, managerii vin și pleacă, instituția 
merge înainte. Hai să aplicăm principiul lui Peter: fiecare urcă în ierarhie până își atinge 
propria incompetență. Poate și-a atins limitele doamna și poate rezovă cineva problemele!” 

Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, declară: ”Vreți 
ca doamna manager să plece de acolo, pentru că dumneavoastră, fiind depozitarul unei 
științe manageriale solide, poate vreți să ocupați postul! Noi îl scoatem la concurs, dar nu 
trebuie numaidecât să plece... Vă rugăm pe toți cei care sunteți interesați, să participați la 
această chestiune, fără niciun fel de reținere. Vă asigurăm că noi îl vom alege pe cel care dă 
proba cea mai concludentă în acest sens”. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că s-a referit la problema instituției, nu a 
persoanelor. 

Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, declară: ”Sau să 
o privatizăm, ce vreți să facem?! Nu am înțeles.” 

Domnul Gheorghe Veziteu reamintește: “La cealaltă ședință, când s-a pus 
problema rezultatului direct, am sugerat să fie detașat domnul director Mămălaucă la Vaslui 
să rezolve problema.” 

Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, susține că 
domnul director nu poate, acesta fiind director la muzeul din Bârlad. În al doilea rând, 
domnul director nu vrea și lucrurile nici nu funcționează așa, potrivit legii. 

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă: ”De ce? Nu este tot angajatul nostru?” 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, declară că tot 

consilierii sunt cei care hotărăsc, într-un fel sau altul, cum se vor desfășura lucrurile în viitor 



la instituții și că nu se pune problema de detașare. Întreabă dacă este o propunere cât de cât 
viabilă. 

Precizează că urmăreste cu foarte mare atenție aceste lucruri. Declară că și Curtea 
de Conturi știe că nu se pot finaliza aceste măsuri într-un timp atât de scurt. Întreabă dacă, 
la această chestiune, există o idee concretă.  

Domnul Gheorghe Veziteu declară: ”Domnule președinte, eu nu am o problemă, 
dar aici spune că pe două domenii nu s-a făcut niciun pas de atunci.” 

Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, întreabă care 
sunt aceste domenii. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că este vorba de punctele 16 și 17. 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, adresează 

domnului consilier județean Veziteu rugămintea de a enunța conținutul. 
Domnul Gheorghe Veziteu declară: ”Camera de Conturi spune chestiunea aceasta: 

17 este cu delapidarea, adică parțial s-a rezolvat.” 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, întreabă: ”Și ce 

să facă? Să delapideze în continuare?!” 
Domnul Gheorghe Veziteu răspunde: ”M-ați întrebat, eu vă răspund!” 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, precizează că 

delapidarea face obiectul unei cercetări penale. 
Domnul Gheorghe Veziteu declară: ”Eu v-am spus că, Camera de Conturi spune că 

nu s-au făcut pași.” 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, întreabă: “Ce 

pași să facă?! (...) Dacă face obiectul unei cercetări penale, nici Curtea de Conturi nu poate 
să ceară să fie depășite limitele acestea impuse de cercetarea penală... S-a făcut sesizarea, 
așteptăm și noi rezultatele.” 

Domnul Gheorghe Veziteu declară: ”Dacă nu-i nicio problemă, data viitoare să nu 
mai aducem în discuție raportul. Nu le mai aducem, stăm și le ținem în sertar!”  

Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, declară că are 
obligația să aducă la cunoștință, iar dumnealor pot să sugereze orice soluție cred de cuviință. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob precizează: ”Domnule președinte, era vorba doar de 

extinderea verificărilor pe niște ani din urmă, care am constatat că nu s-au făcut. (...) În 
aceste condiții, dumnealui a sugerat să punem pe cineva care și vrea, și poate, și înțelege 
graba.”  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, dă  
cuvântul domnului consilier județean Afteni. 

Domnul Mitică Afteni declară: ”Cred că domnul Veziteu se referea că întreaga 
echipă de management de acolo ar trebui un pic reinstruită sau făcute niște instruiri 
suplimentare, astfel încât să înțeleagă prioritățile de management și ce anume trebuie în 
managementul instituției respective. Că și-a dovedit incompetența, este clar asta! Scrie clar 
acolo în raport: deficiențe de management. Noi i-am cerut demisia anul trecut și i-o cerem 
în continuare! Nu știu cât mai are doamna din contractul de mandat.”  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, îl 
întreabă pe domnul Afteni ce se dorește. 

Domnul Mitică Afteni declară că se dorește ca doamna să fie eliberată din funcție 
și să vină o persoană competentă, care să știe ce are de făcut în domeniul managementului.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
precizează că există o comisie anuală care, conform contractului de management, dezbate 
anumite chestiuni. Converg 3 lucruri: salarizarea, o parte din ea fiind rezolvată. Au mai rămas 
doar penalitățile de plătit; inventarierea patrimoniului care, la un moment dat, nu avea 
cadru legislativ și s-a pus la punct. Acum au început să facă registrele.  

Totodată, declară: ”Pe de altă parte, acea delapidare face obiectul unui dosar pe 
rolul Poliției Vaslui și a procuraturii, ș.a.m.d. Acolo, la delapidare, trebuie să își spună 
cuvântul cei care instrumentează dosarul. Dincoace, la patrimoniu, se lucrează, pe partea 
cealaltă - la salarizare va trebui să plătim acele penalități pe care le mai avem. Nu se pot 



face peste noapte anumite lucruri, de aceea a și prelungit termenul Curtea de Conturi. În 
timpul controlului s-au extins niște verificări la solicitarea Curții de Conturi, toți cei care 
lucrează acolo s-au pus la dispoziția Curții de Conturi și a auditului ca să se rezolve această 
problemă.”  

Declară că se va vedea la final și în urma instrumentării dosarului, despre ce este 
vorba: ”Eu consider că nu ar trebui să ne antepronunțăm vis-a-vis de anumite lucruri de 
acolo. Vom avea discuții în ceea ce privește inventarierea patrimoniului, ca să putem să 
mergem mai departe și să vedem dacă mai este nevoie de ceva de suplimenat pentru ca acea 
inventariere să se termine odată. Nu a fost prima dată când noi am avut-o în raportul Curții 
de Conturi. Într-un timp, am avut vid de legislație, acum nu mai există acel vid de legislație 
și putem să lucrăm mai departe, dar vorbim de o inventariere a unui patrimoniu care 
necesită anumite reguli, evaluatori în spate care spun care sunt calculele.” 

Dă cuvântul domnului  Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează: ”și faptul că dumneavoastră pare că girați 

o desfășurare normală și bună a lucrurilor, este o veste bună pentru mine.” 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, declară 

că nu girează nimic și s-a asigurat ca anumite lucruri să se întâmple corect din punct de 
vedere economic. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară:  ”Vorbiți că suntem pe fază, cum am vorbi așa 
în argou, și suntem, cum ar veni, atenți ca lucrurile să meargă normal, asta mă mulțumește. 
Deja cred, și vă cred pe cuvânt, și pe dumneavoastră, și pe domnul președinte, că lucrurile 
vor merge pe făgașul mai bun. Mulțumesc mult de tot!” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, declară 
că, conducerea consiliul județean este direct interesată să se termine acest lucru și să se știe 
exact ceea ce s-a întâmplat acolo. Nu își dorește nimeni să mai fie instituții care ajung în 
această situație și ca a ajuns la dublarea numărului de pagini din raport. Susține că erau 
învățați să fie mai puține pagini în raportul Curții de Conturi. Își doresc să nu mai existe acest 
tip de probleme. Speră ca, după primirea rezultatului, să poată da mai departe și celorlalte 
instituții să verifice peste tot, să nu mai fie astfel de probleme. 

Domnul Liviu Iacob declară: ”Domnule președinte, era vorba despre cele două 
măsuri 16 și 17 care nu s-au dus la îndeplinire. Legat de cea cu inventarierea, se pare că s-a 
început ceva, dar domnul Veziteu a spus despre cele două măsuri pe care am tot văzut că le 
evitați, în sensul de a se extinde cercetările legate de decontarea ilegală a unor cheltuieli. Și 
Curtea de Conturi ce spune aici, spune că aceste cercetări trebuie să fie făcute la nivelul 
muzeului județean, nu de poliție, parchet sau de altcineva. Sunt doi, trei, patru ani de zile 
în care nu au fost verificați de Curtea de Conturi, iar Curtea de Conturi a spus: <Nu le-am 
verificat eu, verificați-le voi să vedeți exact extinderea prejudiciului.> În sensul acesta v-am 
întrebat.” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, declară: 
”Dumneavoastră știți cam ce înseamnă o extindere ca să fie o finalitate a ceea ce a cerut 
Curtea de Conturi. Nu se face peste noapte!” 

Domnul Liviu Iacob declară: ”Trebuie să se facă în sensul acesta, pentru că, așa 
cum se spune, este posibil să se prescrie aceste sume. Asta a tot încercat să vă spună 
domnul, acum nu știu care este interesul...” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, declară 
că nu există niciun interes. 

Dă cuvântul domnului președinte Dumitru Buzatu. 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, susține că 

interesul este să se restabilească o situație perfectă de legalitate. 
Dă cuvântul domnului Mircea Țuțuianu, directorul executiv al Direcției economice, 

pentru a vorbi despre extinderea acestui control și despre toate măsurile care au fost luate 
pentru a corecta situația.  

Suține că se face o dezbatere și îi roagă să lărgească sfera de adresabilitate când 
se vorbește despre managementul muzeului. Nu este vorba despre faptul că a furat cineva 
niște bani, ci de un întreg complex de activități ce au dus la modernizarea muzeului. Declară: 



”Vizita aferentă este la alegerea fiecăruia dintre noi pentru a vedea cum stăm acolo pentru 
că, în principiu, noi trebuie să ne gândim că problema activității muzeale nu este aceea de a 
păzi fondurile. Aceasta este o obligație legală, dar este bine să dezvoltăm muzeul, să îi dăm 
o notă de adresabilitate cât mai mare, activitățile aferente, cooperarea științifică cu 
universitățile, cu personalități de profil. 

Am să vă rog să notați, stimați colegi, că avem nevoie de un raport complet asupra 
activității pe perioadă de mandat, ca să știm despre ce este vorba și, ca urmare, atunci 
putem să adresăm tot felul de sugestii. Poate le adresăm într-un mod explicit...” 

Domnul Țuțuianu Mircea constată că au fost făcute o serie de confuzii asupra 
acestui raport și dorește să le lămurească cu această ocazie.  

Declară că decizia emisă de auditorii Camerei de Conturi anul trecut a conținut 17 
măsuri care au survenit în urma unor abateri, constatate integral asupra activității 
ordonatorilor terțiari de credite. Din aceste 17 măsuri, 13 au fost duse la îndeplinire. În total, 
2 dintre ele au fost duse la îndeplinire parțial, iar 2 nu au fost duse la îndeplinire, așa cum 
scrie și în raport. 

Cele 4 măsuri care nu au fost duse la îndeplinire, total sau parțial, se referă la 
activitatea Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui. Prima măsură este legată de 
inventariere, unde s-au făcut pași importanți în rezolvarea problemei, iar puținii funcționari 
ai muzeului fac eforturi importante pentru a duce la finalizare această măsură și, probabil, 
vor reuși pâna la data de 28.11.2022, nu până la 25.06.2022. 

Următoarea măsură nedusă la îndeplinire este aceea legată de prejudiciul legat de 
salariul unui angajat cu care instituția a făcut angajament de plată lunar, iar, în momentul în 
care s-a făcut acest răspuns către Camera de Conturi în decembrie, nu se încasase de la acel 
angajat în totalitate acea sumă. La acest moment, s-a recuperat și acest prejudiciu. 

A treia problemă o reprezintă acele cheltuieli legate de deplasări, unde nu s-au 
extins verificările pe perioada de prescripție și nu s-au luat măsuri pentru a se cuantifica 
întregul prejudiciu și pentru a se dispune măsurile de către ordonatorul terțiar de credite ca 
să recupereze acel prejudiciu, imediat după semnarea acestui raport. 

 Consiliul județean, în calitate de ordonator principal de credite, a făcut o adresă 
către muzeu în care a dispus imediat extinderea acestui prejudiciu și cuantificarea lui în 
totalitate, ceea ce s-a făcut, completând ulterior răspunsul către Camera de Conturi. Cei de 
la muzeu au spus că nu ei au ridicat banii pentru deplasări. În acest sens, s-a făcut adresă 
către Inspectoratul de Poliție Vaslui, pentru a fi cercetată și această problemă. 

 A patra problemă este cea a prejudiciului, a acelui furt care este în cercetare. 
Acolo nu se poate face nimic în acest moment, decizia de prelungire fiind pentru 3 din cele 4 
măsuri. Această măsură este, probabil, încă în analiză la Camera de Conturi sau a plecat spre 
plenul Curții de Conturi la București, pentru a fi luată o decizie în acest sens, această măsură 
venind în urma completării acestui raport, dar încă nu se știe ce se va întâmpla cu această 
problemă. Cert este faptul că există prelungire pentru 3 măsuri, una dintre ele este deja 
rezolvată, una în curs de implementare și cealaltă este dosarul penal.        

Se așteaptă vești si despre cea de a patra măsură. 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, declară că s-a făcut 

tot ceea ce era posibil. 
                                                          *    

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

prezintă proiectul de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 
12,89 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul obiectivului de investiții 
„EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE” și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale,  

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



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

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

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

precizează că pe data de 4 aprilie trebuie predat acel amplasament constructorului. Este în 
cadrul Spitalului de Primiri-Urgențe și va trebui votată această hotărâre pentru a putea merge 
mai departe cu proiectele pe care le are consiliul județean. După cum se vede, masa 
lemnoasă este strict din acel proiect; nu există altă masă lemnoasă adiacentă acestui proiect. 

Face apel la fiecare consilier județean, întrucât este nevoie de 2/3 pentru a trece 
acest punct de pe ordinea de zi. 

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

valorificarea prin licitație publică în plic închis a 12,89 mc masă lemnoasă pe picior, 
existentă pe amplasamentul obiectivului de investiții „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI 
URGENȚE”. 

*    
*    * 

 
                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
pentru participare și declară închise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui. 

Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, informează că 
pe data de 4 aprilie se va ține o ședință extraordinară cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la 
reînființarea consiliilor județene. În cadrul acestei ședințe vor fi invitați toți consilierii 
județeni, președinți și vicepreședinți care sunt în viață, pentru că au contribuit la tot ceea ce 
s-a făcut în acești ani, în acest județ. Dorește să discute cu consilierii mai vechi și să se dea o 
recompensă, un titlu de cetățean de onoare anumitor consilieri care au un număr remarcabil 
de mandate 2, 3, 4 mandate, câte o să se considere de cuviință pentru a marca acest 
moment.  

Invitația este adresată și domnului prefect și echipei de la Prefectură. Precizează 
că stă la dispoziție pentru anumite sugestii. 

Doamna Ursulescu Diana-Elena, secretarul general al județului, adresează 
rugămintea de a amâna prezentarea în prima ședință a procesului-verbal de ședință, 
deoarece este un timp foarte scurt pentru finalizarea acestuia.  

Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, supune votului 
amânarea aprobării procesului-verbal în următoarea ședință ordinară, care speră să fie până 
pe data de 20 aprilie, pentru că urmează să mai fie acordat un sprijin financiar anumitor UAT-
uri care au adresat cereri de urgență. 

Supune votului plenului consiliului județean aprobarea propunerii. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) propunerea a fost aprobată. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Daniel-Garincha Onofrei, prefectul județului Vaslui. 

Domnul Daniel Garincha Onofrei, prefectul Judeţului Vaslui, îi mulțumește 
domnului președinte pentru invitație și asigură că va da dea curs acesteia. Îl felicită pe 
domnul Dan- Mihai Marian pentru alegerea ca vicepreședinte al consiliului județean. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 22 martie 2022. 
 
Ora 1810 

 

 



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 

 
     
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


