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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
    încheiat astăzi, 24 noiembrie 2022, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

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

şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.277/2022, 
cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 30 consilieri judeţeni în funcţie și 
președintele, lipsind domnii consilieri județeni Marius-Marian Arcăleanu și Iuliana Teslariu, 
şedinţa este legal constituită. 

Domnii consilieri județeni Valentin Crețescu și Bogdan-Vasile  Popa 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 domnii subprefecți 

Dorin-Neculai Apostu și Mircea Gologan. 
Participă, totodată, directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâre, șefii instituțiilor 
subordonate, doamna Mihaela Popiniuc, arhitect – S.C. ING-PROMAR S.R.L, domnul Ionuț 
Ștefănescu, inginer – S.C. HIGH SIDE INSTAL S.R.L., precum și reprezentanţi ai mass-media. 

* 
*     * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă plenului 
proiectul ordinii de zi, proiect care a fost adus la cunoştinţă publică, prin difuzare pe site-ul 
consiliului judeţean: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea a opt poziții din anexa nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui  nr.150/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a 
beneficiarilor de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe 
anul 2023; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru 
îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2021 – 
octombrie 2022; 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de distribuire a masei 
lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor 
judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui; 

5. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui 
în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta 
Ecaterina” Huși; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării a doi consilieri județeni care vor 
avea calitatea de membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2022 – 
31.12.2022; 



7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie al bugetului local al 
Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern 
pe perioada 01.01.2022– 30.09.2022; 

8. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui ajutor de minimis individual pentru 
majorarea capitalului social al Societății ”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui; 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe termen 
limitat a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a Județului Vaslui către Centrul Militar 
Județean Vaslui; 

11. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale având ca obiect 
prima înscriere a unui tronson a drumului județean DJ 284 A; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.1727/2010,  încheiat 
între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti – judeţul Vaslui (APC 
Vaslui) şi operatorul regional Societatea Comercială AQUAVAS S.A. Vaslui; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului 
„Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu 
Vaslui”, în cadrul apelului de proiecte necompetitive ”Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii 
Sociale pentru persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din Planul 
Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - Reabilitarea, renovarea și 
dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 - Servicii comunitare 
modernizate pentru persoanele cu dizabilități; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului 
„Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu 
Bârlad”, în cadrul apelului de proiecte necompetitive ”Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii 
Sociale pentru persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din Planul 
Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - Reabilitarea, renovarea și 
dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 - Servicii comunitare 
modernizate pentru persoanele cu dizabilități; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului 
„Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu 
Huși”,  în cadrul apelului de proiecte necompetitive ”Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale 
pentru persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din Planul Național 
de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea 
infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 - Servicii comunitare modernizate 
pentru persoanele cu dizabilități; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 21 din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad, cu modificările ulterioare; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr.75 și nr.138 din anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui; 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul colectiv 
și la Contractul colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean 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: 

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

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire secții la Spitalul nr. 
2 Vaslui” în vederea depunerii acestuia în cadrul  Planului Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 12 – Sănătate - Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești Publice - apelul de 
proiecte competitiv cu beneficiari preselectați- COD APEL: MS-0212,   precum și a cheltuielilor 
legate de proiect; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF), 
a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Construire 
laborator de microbiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat, a 
proiectului “Construire laborator de microbiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, 
precum și a cheltuielilor legate de proiect. 

 

* 
Intră în sala de ședință domnul consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului Consiliului Județean Vaslui suplimentarea propusă, aceasta fiind aprobată 
cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”).  

 
* 

Totodată, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, propune 
modificarea ordinii de zi, în sensul că punctele 21, 22 și 23 de pe ordinea de zi să fie prezentate și 
dezbătute după proiectul de hotărâre aflat la punctul 1 pe ordinea de zi a ședinței consiliului 
județean. 

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

suplimentarea și modificarea propuse, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi (32 
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 proiectelor de hotărâre de la punctele 5 și 6, unde se va utiliza votul 
secret, potrivit prevederilor art.139 alin.(6) și (7) din Codul administrativ. 

Supune votului propunerea. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi „pentru”), a fost aprobată propunerea de 

folosire a votului deschis la adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, 
cu excepția proiectelor de hotărâre de la punctele 5 și 6. 



 
* 

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

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

 

* 
*     * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează faptul 
că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, este necesar votul 
majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, cu excepţia proiectelor de hotărâre 
de la punctele 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20-23 pentru adoptarea cărora este necesar 
votul majorității absolute – 17 și a proiectului de hotărâre de la punctul 4, pentru adoptarea 
căruia este necesar votul a 2/3 din numărul consilierilor județeni în funcție – 23, potrivit 
prevederilor art.139 alin.(3) din Codul administrativ. 

* 
Informează, totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin.(4) coroborat cu art.138 

alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, s-au pus la dispoziţie procesele-verbale încheiate în 
şedința ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui din data de 25 octombrie 2022 și în şedința de 
îndată a Consiliului Judeţean Vaslui din data de 10 noiembrie 2022 în vederea luării la 
cunoştinţă a conţinutului acestora, precizând că, în cadrul şedinţei, există posibilitatea 
contestării conţinutului acestora şi a solicitării menţionării exacte a opiniilor exprimate în şedinţele 
respective. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul doamnei 
Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului Vaslui. 

Doamna Diana-Elena Ursulescu precizează că procesul-verbal încheiat în ședința 
ordinară a consiliului județean din data de 25.10.2022 a fost completat cu observațiile domnului 
consilier județean Gheorghe Veziteu, care a solicitat menționarea exactă a opiniilor exprimate în 
ședința respectivă, forma finală a procesului-verbal fiind retransmisă pe e-mail tuturor consilierilor 
județeni. 

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

Doamna Mihaela-Vica Bîicu anunță că nu va participa la votul proiectelor de hotărâre 
aflate la punctele 19 și 20 pe ordinea de zi a ședinței consiliului județean. 

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

Nemaifiind observații, supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa 
ordinară a consiliului judeţean din data de 25 octombrie 2022, al cărui conținut a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”). 

Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa de îndată a consiliului 
judeţean din data de 10 noiembrie 2022, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate 
de voturi (32 voturi “pentru”). 

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

proiectul de hotărâre pentru modificarea a opt poziții din anexa nr.2 la Hotărârea 



Consiliului Județean Vaslui  nr.150/2022 privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu 
modificările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

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

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

Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea a opt poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui  
nr.150/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare. 

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” 
în vederea depunerii acestuia în cadrul  Planului Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 12 – Sănătate - Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești Publice - apelul 
de proiecte competitiv cu beneficiari preselectați- COD APEL: MS-0212, precum și a 
cheltuielilor legate de proiect și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

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

domnului consilier județean Bogdan-Vasile Popa. 

Domnul Bogdan-Vasile Popa precizează că nu a reușit să voteze proiectul de 
hotărâre anterior, dar informează că este “pentru” adoptarea hotărârii. 

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

       Domnul Gheorghe Veziteu declară: „Legat de acest al doilea proiect, cu referință la 
Spitalul nr.2, aș vrea să mă asigur - pentru că, sincer să fiu, nu am avut timpul necesar să 
aprofundăm materialul - că anumite observații, pe care le-am făcut într-o ședință trecută cu 
referire la studiul de fezabilitate al acelui obiectiv, au fost cumva îndreptate și să dăm drumul 
proiectului (…).”  

               Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, speră că observațiile 
făcute  de domnul consilier au fost luate în considerare și discutate în cadrul comisiilor, întrucât 
acestea erau realiste. Speră că s-a avut în vedere și ipoteza aceasta, a corectării informațiilor 



greșite care erau cuprinse în cadrul acestui proiect. Nu poate certifica dumnealui că toate greșelile 
au fost corectate, dar speră că lucrul acesta a fost făcut în beneficiul consiliului județean. Dă 
cuvântul domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 

               Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
declară că va depune un amendament pentru că în Ghid se precizează că în Anexa - Cerere 
de finanțare trebuie stipulată și componența echipei care va implementa acest proiect, la 
punctul A.3 -Monitorizare și raportare în cadrul proiectului (sub-activitatea 3- 
Monitorizare și raportare). 
               În cadrul proiectului, în anexă, corpul inițial spune în felul următor: „Activitățile 
de management al proiectului vor fi asigurate de  echipa de implementare numită prin 
dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui; selecția membrilor ei va fi făcută pe 
baza expertizei tehnice a acestora, precum și a dispozițiilor de derulare a proiectelor cu 
finanțare europeană. De asemenea, va fi avută în vedere acoperirea tuturor domeniilor 
de expertiză necesare pentru derularea în bune condiții a unor proiecte de investiții în 
infrastructură cu finanțare europeană″.  
               Precizează că, în urma amendamentului, conținutul corpului va fi următorul: 
″Activitățile de management al proiectului vor fi asigurate de echipa de implementare 
numită prin dispoziție, de președintele Consiliului Județean Vaslui. Selecția membrilor ei 
va fi făcută pe baza expertizei tehnice a acestora precum și a experienței în derularea 
proiectelor cu finanțare europeană, fiind compusă din manager de proiect, manager 
financiar, manager tehnic, responsabil tehnic, asistent manager, responsabil achiziții, 
responsabil plăți, expert juridic. De asemenea, va fi avut în vedere acoperirea tuturor 
domeniilor de expertiză necesare pentru derularea în bune condiții a unui proiect de 
investiții în infrastructură cu finanțare europeană.″ 
                Declară: „Practic, s-a inclus în corpul subactivității 3.1 și componența echipei 
de implementare.”   

      Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, vrea să știe dacă 
amendamentul a fost prezentat comisiei.  

      Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, declară că 
e un amendament făcut acum. 

      Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă e 
cineva care  vrea să se pronunțe în legătură cu  amendamentul sau orice altceva legat de proiect.  

Supune votului plenului consiliului județean aprobarea amendamentului propus de 
domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea proiectului „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” în vederea depunerii 
acestuia în cadrul  Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 12 – Sănătate - 
Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești Publice - apelul de proiecte competitiv cu 
beneficiari preselectați - COD APEL: MS-0212, precum și a cheltuielilor legate de proiect, 
precizând că acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”). 

      Domnul Liviu Iacob e de părere că toată lumea ar trebui să fie prezentă fizic, la ședință.  

     Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretar general al județului, răspunde: „Lucrăm la  
regulament și o să facem o procedură”.  

     Domnul Liviu Iacob afirmă: „Lucrăm la regulament și toată lumea să fie prezentă la 
ședință. Că așa puteam  să fiu și eu la birou și doamna secretar să spună ″pentru”.  

     Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, e de părere că 
domnul Iacob ar trebui să accepte menținerea acestei posibilități legale de participare la ședință, 
deoarece e de preferat în loc să fie pierdut un vot, întrucât se aplică tuturor consilierilor.     

     Domnul Liviu Iacob subliniază că, întrucât a trecut pandemia, nu mai este necesară 
participarea on-line la ședințe.  



     Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că este o 
posibilitate legală de exprimare a votului. Nu crede că printr-un regulament al Consiliului Județean 
Vaslui „am putea să derogăm de la o anumită prevedere legală pentru că,  oricând, cel care dorește 
poate să ne ceară și noi nu putem să-l refuzăm”.  

     Domnul Liviu Iacob  e de părere că, dacă nu e prevăzut  în regulament, cererea poate fi 
respinsă. 

     Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: „Dar e în 
lege și nu putem să uzăm de regulamentul nostru ca să încălcăm o lege. Are voie să intre online.”   

     Domnul Liviu Iacob subliniază: „A fost dată pentru pandemie”. 

     Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul domnului 
consilier județean Mitică Afteni.  

     Domnul Mitică Afteni întreabă, referitor la amendamentul domnului vicepreședinte, 
dacă echipa n-ar fi trebuit să fie formată înainte de derularea proiectului, deoarece acesta se află 
deja în faza de monitorizare.  

     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, informează: 
„În cerere se solicită să fie explicată echipa, după care se formează…”. 

     Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, completează că 
aceasta va fi numită prin dispoziția președintelui.  

     Domnul Mitică Afteni continuă cu observația că, la faza de monitorizare,  unde 
activitățile s-au derulat deja ( și anume punctul 3 ″Activități de monitorizare″),  echipa ar fi trebuit 
numită înainte de aceasta.  

     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, explică: 
„Numai la punctul trei nu s-a făcut precizarea cum trebuie și, atunci, nu este complet documentul. 
Dacă vă uitați mai sus, colegii mei care se ocupă de acest lucru au, mai sus, făcută precizarea asta. 
Dar numai aici a scăpat și n-a fost pusă componența. De asta am făcut acest amendament.”  

     Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că și pe 
domnia sa l-a surprins acest amendament. Dă cuvântul domnului director al Direcției de Dezvoltare 
și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, domnul Emilian 
Agafiței. 

     Domnul Emilian Agafiței explică că această investiție a fost supusă dezbaterii în consiliul 
județean în lunile anterioare, când s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și documentația 
tehnică. Atunci s-a aprobat și valoarea investiției. Ghidul de finanțare inițiat de Ministerul Sănătății 
a apărut pe 18 noiembrie, motiv pentru care s-a venit în această ședință, suplimentar, cu acest 
proiect de hotărâre. Aplicația s-a deschis ieri, pe 23, și se va închide pe 9 decembrie. Un timp 
foarte scurt. Ghidul prevede completarea unui pachet de anexe, printre care și cererea de 
finanțare. Este prima dată când cererea de finanțare se aprobă prin hotărâre de consiliu. Cererea 
de finanțare are în jur de 20 de pagini, este după modelul dat de finanțator, și acolo se prevede 
introducerea anumitor informații din Ghid.  

       În Ghid se spune să fie descrisă echipa de implementare a proiectului, cu cel puțin trei 
persoane. În prezentarea activităților au fost enumerate aceste persoane: manager proiect, 
manager tehnic, responsabil achiziții, dar nu a fost prezentată complet echipa și, atunci, la acest 
punct, unde se vorbește despre managementul proiectului, unde intră și activitatea echipei, alături 
de consultanță, a fost necesar să fie enumerate  toate funcțiile din cadrul proiectului. Aceste funcții 
sunt: manager de proiect, manager tehnic, responsabil tehnic, responsabil pe achiziții, manager 
financiar, responsabil plăți și expertul juridic.  

      Completează cu câteva informații legate de acest proiect, și anume: valoarea totală 
este în jur de 77 milioane de euro cu TVA inclus, care este suportat de bugetul de stat, iar din 
fondurile nerambursabile rămâne suma de 64,7 milioane de euro.  



      Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, e de părere că  orice 
informație este utilă pentru  elucidarea necunoscutelor.  

      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 proiectului „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” în vederea depunerii acestuia 
în cadrul  Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 12 – Sănătate - Investiția I2. 
Dezvoltarea infrastructurii spitalicești Publice - apelul de proiecte competitiv cu beneficiari 
preselectați- COD APEL: MS-0212, precum și a cheltuielilor legate de proiect. 

* 
*    * 

XXII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF), a 
indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții 
“Construire laborator de microbiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui” și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

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

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.  

Discuţii: 
      Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

dorește cineva să intervină. Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

      Domnul Gheorghe Veziteu informează: „Astăzi am fost solicitați, în cursul dimineții, 
pentru un acord de principiu pentru suplimentarea ordinii de zi cu aceste trei proiecte, din care 
despre unul deja am vorbit. Bineînțeles că, fiind vorba de investiții, și  mai ales de investiții la 
spital, am fost de acord să marșăm cu toții spre dezbatere‟. Afirmă că, din nefericire, materialul 
a apărut un pic cam târziu, dar înainte de începerea ședinței a observat că este avizul comitetului 
tehnico-economic, ceea ce, pentru consilierii județeni, reprezintă o recomandare că documentația 
este în parametri. Precizează că dumnealor au venit cu inima deschisă și vor aproba acest proiect 
cu rugămintea ca, înainte de a trece la vot, cineva să le explice câte ceva despre studiul de 
fezabilitate. Să îl facă credibil și îl vor vota. 

     Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  dă cuvântul doamnei 
Ana-Smaranda Rinder, manager al Spitalului Județean de Urgență Vaslui.  

     Doamna Ana-Smaranda Rinder începe prin a mulțumi plenului că a acceptat includerea 
pe ordinea de zi a acestui proiect. Declară: „Ne-am gândit la înființarea unui laborator de 
microbiologie în momentul în care a apărut în consultare publică Ghidul pe PNRR cu privire la 
accesarea de fonduri pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale”. Informează că, la 
ora la care are loc discuția, în cadrul laboratorului de analize medicale există un compartiment de 
microbiologie, care va fi transformat într-un laborator de sine stătător și în cadrul căruia va fi 
mutat și laboratorul de PCR, înființat în timpul pandemiei.Totodată, se urmărește și extinderea cu 
alte servicii medicale.  



     Informează că, având în vedere că acest Ghid a apărut relativ curând și depunerea este 
până pe 30 noiembrie, deoarece pe 30 este zi liberă, încărcarea în Program a Cererii de finanțare 
se va face până pe 29 noiembrie. Pe lângă înființarea acestui laborator, care înseamnă o construcție 
nouă, va fi inclusă și achiziția de echipamente pentru bloc operator, secția de boli infecțioase și 
secția de anestezie-terapie intensivă precum și chirurgie. Toate aceste echipamente aduc puncte 
în plus, iar șansa de a accesa această finanțare este mai mare. Pentru detalii cu privire la 
construcția nouă, dă cuvântul doamnei proiectant. 

     Doamna arhitect Mihaela Popiniuc precizează că tot demersul a început cu studiul 
amplasamentului întregii incinte a spitalului județean. A studiat câteva oportunități și posibilități 
de amplasare ale construcției, pentru a crea o unitate funcțională destinată analizelor. În acest 
context, a venit oportunitatea de a amplasa laboratorul lângă pavilionul de cercetare imagistică. 
Totodată, a trebuit mutat și departamentul de PCR, care funcționează momentan în niște 
construcții modulare. 

     Explică că, astfel, s-a născut ideea de a amplasa în acea poziție laboratorul. Motivează 
că, având în vedere că este un teren cu pantă destul de accentuată pe direcția Nord-Sud, a 
conceput clădirea ca un punct de traseu, în tot acest spațiu verde. De aceea el este, cumva, 
integrat în teren și se percepe ca terasa verde.  

     Chiar dacă este cumva o secțiune austeră, este un laborator, normativele pun acum  
accentul pe calitatea activităților medicale și, de aici, a venit, cumva, încercarea de a deschide 
spațiile destinate medicilor spre câteva zone de stat, piațete, în care aceștia să aibă și momente 
de odihnă și de relaxare. Subliniază că inclusiv laboratorul are spațiu de relaxare pentru medici.  

     În ceea ce privește Proiectul, informează că execuția ar trebui să dureze 12 luni. 
Ghidurile prin PNRR au durata de implementare până în 2024, valoarea proiectului este de  3100 
de euro pe mp, cu tot cu echipamente, dotări, ceea ce este un preț actual având în vedere 
implementarea tuturor normativelor.  

      Valoarea totală a investiției este de 9.757.530 lei inclusiv TVA, din care C+M este de 
4.676.222,10 lei (inclusiv TVA), restul fiind echipamentele medicale moderne, care vor permite 
detecția unei varietăți cât mai mare de viruși. 

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

      Domnul Gheorghe Veziteu spune că ar fi vrut „doar un scurt cuvânt și din partea 
comitetului tehnic”. 

      Ia cuvântul domnul Cătălin Toma, directorul executiv al Direcției tehnice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Cătălin Toma precizează că proiectul, care a fost prezentat succint de doamna 
proiectant, a fost supus atenției Comitetului Tennico-Economic al Consiliului Județean Vaslui. S-au 
urmărit și analizat parametrii funcționali ai acestei clădiri propuse, cât și cei referitori la costuri 
legate de construire și dotare. Declară: „Se poate ajunge la concluzia că ele se subscriu realităților 
în care ne aflăm la această dată. Au crescut foarte mult, față de anii anteriori, prețurile la 
construcțiile realizate pe mp  și, în același timp, am constatat o componentă substanțială în 
valoarea acestui proiect, referitoare la componenta de dotare a acestui laborator. El vine să 
completeze necesitățile asigurării serviciilor de laborator necesare activității medicale și va 
completa infrastructura necesară serviciilor medicale care sunt prestate către populația 
județului.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele 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 documentației tehnico-economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general pentru obiectivul de investiții “Construire laborator de microbiologie în 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”. 

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat, a proiectului 
“Construire laborator de microbiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, 
precum și a cheltuielilor legate de proiect și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

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

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

Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea încheierii unui acord de parteneriat, a proiectului “Construire laborator de 
microbiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, precum și a cheltuielilor 
legate de proiect. 

* 
Părăsește sala de ședință domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 

Județean Vaslui. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 

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

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

proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de 
servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2023 și 
dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

 
 



Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

     Domnul Gheorghe Veziteu declară: „Ca să răspundem unor colegi nou veniți în consiliul 
județean, aș vrea să vă propun să dați câteva explicații cu privire la diferențele care există între 
cele două centre, respectiv 4910 lei de persoană la Băcești și 4070 lei de persoană la Codăești și, 
de asemenea, citez din material «se estimează venituri obținute din încasarea contribuțiilor 
persoanelor asistate, în cele două centre medico-sociale, de 1.353.630 lei.» Întrebarea este cât 
plătesc beneficiarii serviciilor. Cum se calculează contribuția persoanei, ca să înțelegem și noi, și 
cei care ne privesc. 

     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului director economic Mircea Țuțuianu, pentru a face  precizările cu privire la numărul  de 
persoane de la Codăești și de la Băcești și la suma care se încasează.  

     Subliniază că la Băcești numărul de persoane asistate este de trei ori mai mare decât cel 
de la Codăești.  

     Domnul Mircea Țuțuianu precizează că, legat de costurile medii lunare de întreținere 
pe anul 2023 la cele două centre care se află în subordinea consiliului județean, acestea au la bază 
cheltuielile secțiunii de funcționare, fiind diferite la cele două Centre, din cauza mărimii care se 
reflectă prin numărul de paturi. Astfel, la CAMS Băcești este un nr. de 101 paturi, deci 101 
beneficiari, iar la CAMS Codăești sunt doar 40 de paturi. 

     De aici vine și diferența dintre cele două costuri de la 4910 lei la Băcești, la 4070 lei la 
Codăești. Precizează faptul că, față de anul acesta, la CAMS Băcești se majorează costul lunar cu 
485 de lei, în timp ce la CAMS Codăești se diminuează cu 130 de lei, deoarece câțiva angajați din 
personalul auxiliar au ieșit la pensie în acest an și, nemaifiind voie să se facă angajări, a fost 
generată această diminuare.  

     Legat de suma pe care o încasează Centrul de la beneficiari, aceasta este în funcție de 
veniturile fiecărui beneficiar, și anume, de pensia pe care acesta o ia. Un procent din pensie se 
face venit la bugetul centrului, după care Centrul se îndreaptă către veniturile aparținătorilor. În 
acel moment, dacă nu se completează acest cost, se subvenționează de la bugetul local al 
județului.  

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 (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii prestate de 
Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2023. 

 

* 
Revine în sala de ședință domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 

Vaslui. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 

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

proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi 
protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2021 – octombrie 
2022 și dă cuvântul următorilor consilieri: 



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

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

      Domnul Gheorghe Veziteu explică: „Pentru operativitate am să dau un exemplu. 
Citesc din material: la Serviciul de recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap există 
unele diferențe între centrul de la Huși, cel de la Râșești și la Bârlad. La Huși, costul anual pe 
beneficiar este 55.430 lei, mai mic decât cel standard care este de 67.920 lei. La Râșești 58613 
lei, de asemenea mai mic decât 67.920 lei - costul standard. Pe de altă parte, la Bârlad 
observăm: costul anual pe beneficiar este de 71.678 lei, mai mare decât costul standard de 
67920 lei. Dacă este posibil să primim o explicație, de ce se poate întâmpla așa? Și o curiozitate 
personală ca să înțeleg… Practic, noi am făcut o analiză a ce s-a întâmplat în anul, care a trecut 
din octombrie până acuma. Noi luăm de bun ce s-a întâmplat în acest an și ne raportăm la 
standard? Ca să știm!” 

      Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului director al D.G.A.S.P.C. Vaslui. 

      Domnul Dragoș-Andrei Cazacu constată că observația este foarte bună, cu excepția 
cifrelor menționate. Informează că centrul CRRPH Huși este în proces de restructurare, fiind vorba 
de același centru pentru care s-au aplicat  finanțări pe fonduri europene, prin care se construiesc, 
la nivelul județului, acele locuințe protejate și centre de zi. Automat, pe aceste clădiri nu au mai 
fost proiecte de investiții, proiecte de modernizare, care se adaugă la acest cost. Au fost doar mici 
reparații, spre deosebire de celelalte centre care au suferit mai multe modificări de modernizare 
și îmbunătățire a serviciilor. De aceea apar aceste diferențieri, pentru că în unele zone s-a reușit  
ducerea la bun sfârșit a proiectelor de modernizare. Unele zone sunt în lucru, iar în unele zone nu 
s-au mai putut face proiecte de investiție majore, având în vedere că sunt alte finanțări accesate.   

     Domnul Gheorghe Veziteu declară: „Aș vrea să lămurim. Deci, când costurile sunt mai 
mici decât cele standard, e perfect. În situația când sunt mai mari, intervine consiliul județean, 
probabil, și asigură diferența. Nu?! ” 

     Domnul Dragoș-Andrei Cazacu explică că este recomandat să fie mai mare decât costul 
standard. Normal ar trebui să fie mai mici, dar având în vedere că aceste centre sunt în proces de 
restructurare și, nemaiputând face investiții, nu se mai adaugă la costul final împărțit.  

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 
stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea 
persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2021 – 
octombrie 2022. 

* 
*    * 



IV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din 
vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe 
amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui. 

              Precizează că avizele comisiilor de specialitate au fost deja prezentate în ședința 
din 08 iulie 2022, când nu s-a întrunit numărul de voturi necesar adoptării hotărârii.  

Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
      Domnul Gheorghe Veziteu informează că a analizat materialul și a văzut că nu este 

nicio deosebire între ceea ce s-a propus în luna iulie și ce se propune în această ședință. Înțelege 
că inițiatorul își păstrează punctul de vedere, făcând observația că s-au păstrat  inclusiv avizele 
din comisii. Reamintește că a propus extinderea ariei de atenție a consiliului județean, mărind zona 
beneficiarilor în rândul UAT-urilor pe raza cărora se găsesc copacii, în ideea că se intră în iarnă, că 
sunt problemele cu costurile, cu energia. 

      Îndeamnă plenul să accepte ca parte din acest material lemnos, în condițiile legii, să 
fie îndreptat și către acele UAT-uri. În acest sens, dumnealui a pregătit un amendament.  

Dă citire amendamentului (conform documentului depus la dosarul de ședință):  

                  „Amendament din data de 24 noiembrie 2022 

 la proiectul de hotărâre nr.90 privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei 
lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor 
judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului 
Vaslui 

 Propunem:  

În cadrul Capitolului II- Distribuirea masei lemnoase provenite din vegetația din afara 
fondului forestier național, aflată pe aliniamentul drumurilor județene și pe amplasamentul 
imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a județului Vaslui,  

la art. 4 aliniatul (1) adăugarea unui punct sau a unei litere notate cu ″c″ care sună așa:  

c) distribuire gratuită către unitățile administrativ-teritoriale din cadrul județului Vaslui, în 
funcție de situarea în teritoriu a arborilor ce urmează a fi tăiați, în situații justificate și 
argumentate, pentru necesități proprii, pentru școli, grădinițe, ori alte instituții din subordine, sau 
pentru rezolvarea unor cazuri sociale. 

Și avem următorul argument, pe care l-am prins în acest amendament.  

               Argument: 

Propunerea noastră are la bază susținerea ce poate fi acordată sub forma distribuirii gratuite 
a masei lemnoase provenită din tăierea arborilor de pe aliniamentul drumurilor județene, care se 
realizează prin sprijinirea activității pe timpul anotimpului rece a unităților din subordinea 
administrației publice locale, conform Hotărârii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu 
modificările și completările ulterioare.   

Astfel, potrivit prevederilor art.1 alin.(26) lit. x) din Regulamentul citat mai sus, 
″valorificarea masei lemnoase este acțiunea de punere pe piață a masei lemnoase care se  
recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către proprietari/administratori, ca masă 
lemnoasă pe picior, precum și a lemnului fasonat, modalitățile de valorificare fiind, printre altele,  

-prin donație și sponsorizări, în cazul lemnului fasonat, cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare,  



-prin utilizarea lemnului fasonat, pentru consumul propriu al proprietarului și/sau  al 
administratorului″,  

Semnat grupul de consilieri PNL, prin subsemnatul.   

 

     Vă mai spun că am căutat, în tot acest timp, în alte zone ale țării, cum s-au rezolvat 
juridic aceste probleme, dacă avem informații că modul de a dona există, funcționează pe teritoriul 
țării. Avem niște UAT-uri pe raza județului Iași, dar am vrut să găsesc, să văd dacă alte județe au 
rezolvat această problemă. Și, credeți că am căutat în toată țara, am găsit chiar la Galați acest 
lucru. Recunosc că m-am inspirat să-l aduc și ca argument, că totul este posibil. Acesta este 
amendamentul nostru și vă spun că noi, bineînțeles, îl vom susține.‟    

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

     Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, propune,  pentru a 
trece acest proiect de hotărâre, să fie acceptat amendamentul domnului Gheorghe Veziteu, pentru 
a nu fi puși în situația de a fi implicați în diferite procese în urma căderii masei lemnoase pe 
automobile. Declară: „Cred că e momentul să dăm dovadă de înțelegere și să adoptăm 
amendamentul“.  

 

* 
Părăsește videoconferința domnul consilier județean Bogdan-Vasile. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 

 
* 
 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului consiliului județean aprobarea amendamentului propus de domnul Gheorghe 
Veziteu, în numele grupului consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara 
fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe amplasamentul 
imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui, precizând că acesta a fost 
aprobat cu majoritate de voturi: 29 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Dorin Emil și Gicu Huzum). 

Nu a votat domnul consilier județean Bogdan-Vasile Popa. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  supune 
votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre. 

Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului 
forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe amplasamentul imobilelor 
aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui. 

 

* 
Participă la videoconferință și domnul consilier județean Bogdan-Vasile. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 

 
* 

 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că, după cum s-a spus la începutul ședinței, pentru proiectele de hotărâre de 
la punctele 5 și 6 pe ordinea de zi, se va utiliza votul secret. Pentru operativitate, ulterior 
prezentării, va solicita propuneri pentru cele două proiecte. Votul se va exercita după 
formularea tuturor propunerilor, când fiecare dintre domnii consilieri județeni va primi 2 
buletine de vot, câte unul pentru fiecare proiect de hotărâre. 

 
* 

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

proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în 
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta 
Ecaterina” Huși și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

informează că propunerea domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, este domnul Caragață Valeriu. 

Întreabă dacă mai sunt alte propuneri.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu propune din partea Partidului Național Liberal pe 
domnul consilier județean Valentin Crețescu. 
 

* 
*    * 

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

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

Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că din partea grupului consilierilor județeni ai ALDE a fost nominalizat domnul  Dan-Mihai Marian, 
vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, iar din partea Partidului Social Democrat a fost 
nominalizat domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

Întreabă dacă mai sunt alte propuneri. Nu sunt. 



 
* 

*    * 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 

rugămintea ca membrii comisiei să-şi intre în atribuţiuni.   

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

 

                                                                  * 
       Domnii consilieri județeni Valentin Crețescu și Bogdan-Vasile Popa nu participă la 

vot.  
     Numărul membrilor consiliului județean care participă la vot este 30. 

 

                                                                  * 
 

*     EXERCITAREA VOTULUI    * 
 

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

                                                                   * 
                                                 *    * 
Domnul Ghiorghe Pricop  prezintă procesele-verbale privind rezultatul votului secret 

exprimat de consilierii județeni pentru:  

- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru 
evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” 
Huși: domnul Valeriu Caragață (16 voturi “pentru” și 9 voturi “împotrivă) și domnul Valentin 
Crețescu (9 voturi “pentru” și 16 voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 5. 
Domnul Valeriu Caragață a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnat. 
- aprobarea nominalizării a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de 

membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în perioada 
01.01.2022 – 31.12.2022: domnul Ciprian-Ionuț Trifan (18 voturi “pentru” și 6 voturi 
“împotrivă”), domnul Dan-Mihai Marian (12 voturi “pentru” și 12 voturi “împotrivă”) și 
domnul Liviu Iacob (9 voturi “pentru” și 15 voturi “împotrivă”).  

Numărul voturilor nule: 6. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan a întrunit numărul necesar de voturi pentru a 

fi desemnat. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

precizează că procedura de vot va fi reluată într-o ședință ulterioară pentru a fi desemnat 
cel de al doilea membru în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al județului Vaslui. 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului 



Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pe 
perioada 01.01.2022–30.09.2022 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

 
* 

Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Lucian-Corneliu Chirica. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 30. 

 
* 

Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
      Domnul Gheorghe Veziteu declară: „Am făcut un tabel în care am urmărit ce s-a 

întâmplat în cele trei trimestre, analiza execuției de fiecare dată. Și am scris, concentrat, numai 
despre venituri, cheltuieli, secțiunea funcționare, secțiunea dezvoltare. La cheltuieli, la secțiunea 
funcționare, m-am uitat un pic și vă invit și pe dumneavoastră să vă uitați la cheltuielile de 
personal. Grosso modo, dacă am face o socoteală cât ar veni pe un trimestru dintr-un total, ar fi 
un 75% (…).  Vă spun ce s-a întâmplat cu veniturile, total venituri pe județ. În trimestrul I am avut 
o execuție de 17%, în II - 36%,  în trimestrul III - 55%. Raportat la 9 luni - 55%.   

      La cheltuieli, în trimestrul I - realizat 14%, în trimestrul II am ajuns la 22%, iar după 9 
luni - 43% în loc de 75%.  La secțiunea funcționare - 22% în trimestrul I, ne-am dus la 46% în 
trimestrul II și am ajuns la 69% în trimestrul III. Din acestea, la cheltuieli cu personalul 24% în 
trimestrul I, deci un procent mai mic decât acest 25%, 49% în trimestrul II, iar după trimestrul III - 
73%. La cheltuieli de dezvoltare, după 3 luni, 6%, după trimestrul II - 13%, după trimestrul III - 20%. 
Deci suntem într-o situație extrem de grea, de dificilă. La secțiunea de dezvoltare, am ajuns la 20% 
după 9 luni de activitate. Eu știu că am avut o intervenție și după sau la dezbaterile care s-au 
întâmplat la analiza contului de execuție după trimestrul II și știu, am să citez din ceea ce spunea 
atunci domnul vicepreședinte Trifan,  ″în viitorul apropiat vor fi  3-4 recepții, aproape 52 km la 
drumuri″, am încheiat citatul. Întreb: ce s-a întâmplat? Îmi puteți spune acum? Ce se face? Cred că, 
la fel ca și mine, vă puneți întrebări și punem întrebări, cum ieșim din această situație extrem de 
dificilă? ” 

     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, spune: „M-
ați citat pe mine și trebuie să vă dau un răspuns.(…) E vorba de Programul Național de Dezvoltare 
Locală 2. O parte le-am și recepționat. DJ 159 - 13 km, urmează zilele viitoare 244H - 15 km. Avem 
în recepție, încă neterminată, semnată, 19 km - DJ 245 C. Am recepționat drumul de la Ciocani - 
alți 6 km, și urmează la DJ244 K să recepționăm podul executat.“ Precizează că mai aproape de 
recepție este DJ 241 C, cel de la Doagele, iar ultimul la recepție este DJ 246 A, care mai are ultimul 
strat de asfalt de turnat și urmează a fi terminat.  

      Îl invită pe domnul director economic Mircea Țuțuianu să dea niște răspunsuri privind 
funcționarea și investițiile. 

      Domnul Mircea Țuțuianu afirmă că apreciază aplecarea domnului Veziteu în a analiza 
execuția bugetului local, numai cu un singur aspect nu este de acord, și anume că a raportat toate 
aceste sume la bugetul anual. Menționează că, deocamdată, execuția se analizează  trimestrial. 
Iar dacă se discută despre execuția la 9 luni, sigur că pe secțiunea de funcționare, per total, atât 



pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli  execuția este foarte apropiată de planul de la 
începutul anului. 

     Legat de secțiunea de dezvoltare, în fiecare trimestru s-a discutat despre aceasta. Chiar 
și la sfârșitul lunii trecute, când a venit în fața consilierilor județeni cu o rectificare negativă, unde 
s-au diminuat peste 100 milioane direct pe secțiunea de dezvoltare. A dezbătut în amănunt și a 
luat fiecare motiv în parte care a generat această diminuare. Aceasta este situația de fapt și speră, 
ca în anul următor, să fie finalizate toate proiectele cu finanțare europeană. Acestea sunt 
problematice, în momentul de față. Programul Național de Dezvoltare Locală a funcționat foarte 
bine, investițiile pe bugetul local merg în conformitate cu graficele de execuție, dar cele cu 
finanțare din fonduri externe întârzie. În cazul  drumului strategic, proiectul este unul foarte mare, 
în valoare de peste 200 de milioane de lei, iar neexecutarea plăților este în proporție de 80%.   

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 în urma centralizării voturilor s-au înregistrat: 25 voturi 
“pentru” și 5 “abțineri“ (Liviu Filip, Liviu Iacob, Bogdan Rotariu, Ștefan Gheorghe și Gheorghe 
Veziteu). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea contului 
de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor 
externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01.2022–
30.09.2022.   

* 
*    * 

VIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual 
pentru majorarea capitalului social al Societății ”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui 
și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
      Domnul Gheorghe Veziteu amintește că s-a mai dat un ajutor de minimis, pe  aceeași 

valoare, când s-au luat mijloace de transport. Vrea să știe ce mijloace de transport au fost luate, 
dacă au fost bune și dacă sunt în regulă, după trei ani.  

     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, declară că, 
practic, așa poate fi recapitalizată și dezvoltată societatea, pe palierul acesta de capitalizare. Dă 
cuvântul domnului director al Societății LDP SA Vaslui, domnul Constantin Pricope. 

     Domnul Constantin Pricope informează că, în anul 2018, au fost achiziționate două 
autobasculante care sunt funcționale și sunt folosite, atât în perioada caldă, cât și în cea rece.  

     Domnul Gheorghe Veziteu observă că acestea nu le sunt de ajuns, deoarece Societatea 
LDP SA mai dorește încă opt.  

     Domnul Constantin Pricope subliniază că, pentru perioada caldă, este nevoie de zece  
mijloace de transport de capacitate mare, în prezent societatea având cinci. 



     Domnul Gheorghe Veziteu e de părere că la materialul ședinței ar fi trebuit să fie anexat 
sau prezentat și contractul de finanțare. A văzut că la alte materiale se anexează inclusiv un banal 
contract de comodat.  

     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, subliniază: 
„ vom capitaliza societatea și vom face mențiunea în registru, în capitalul social al societății“.  

     Domnul Gheorghe Veziteu declară: „Noi dăm mandat domnului președinte să semneze 
acel contract (…)“. Spune că are de făcut o observație privind materialul, și anume că, în referatul 
de aprobare al domnului președinte, cifrele consemnate cu privire la drumurile județene (cu 
detalieri pe îmbrăcăminte asfaltică, îmbrăcăminte din beton, Îmbrăcăminte asfaltică ușoară, 
drumuri pietruite) sunt diferite de cifrele prezentate de domnul Constantin Pricope, director al 
Societății LDP SA Vaslui, care sunt mai mari. 

     Citează: „Județul Vaslui are în administrare un total de 948,76 km de drumuri județene, 
din care…”. Subliniază că „în adresa domnului director către consiliul județean, se spune că județul 
Vaslui are un total de 955,891 km. Să intrăm în detaliu. Îmbrăcăminte asfaltică: domnul președinte 
spune că sunt 578,93 km, domnul director spune că sunt 361,598. Dacă greșesc, vă rog să-mi 
atrageți atenția.  La asfalt betonat sau îmbrăcăminte din beton domnul președinte spune că sunt 
29,29 km, domnul director că sunt 20,42 km. Mergem mai departe… Îmbrăcăminte asfaltică ușoară, 
domnul președinte - 70,88 km, domnul director - 109,702 km. La drumuri pietruite, domnul 
președinte consemnează 228,97 km, domnul director - 342,881 km. Și, în ultimul rând, la drumuri 
de pământ, domnul președinte stipulează în referatul dumnealui 40,69 km, domnul Pricope - 
121,992 km.“ 

     Vrea să știe cine are dreptate și-și pune problema dacă n-ar fi nevoie de un pic mai multă 
rigoare atunci când se vine în plenul consiliului județean, deci în fața cetățenilor, cu prezentarea  
materialelor și analizarea acestora. 

     Domnul Liviu Iacob întreabă: „Care din cei doi lucrează în județul Vaslui?“  

     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, răspunde că 
ambii lucrează în județul Vaslui, doar că dreptate are domnul președinte, iar în ceea ce privește 
Societatea LDP SA, diferențele de cotație sunt date de drumurile care sunt în garanție, care nu au 
ajuns încă în întreținerea Societății Lucrării Drumuri și Poduri. Practic, domnul președinte are 
ultimul mercurial privind drumurile și așa este, cum spune domnia sa, ″când acele drumuri vor ieși 
din garanție și vor fi predate″. Pentru că nu toate drumurile sunt introduse la încheierea  
contractului cu LDP.  Unele sunt în investiții și, practic, nu sunt în întreținerea Societății ″Lucrări 
Drumuri și Poduri″, decât după ce ies din garanție. Și, atunci, ambii au dreptate.     

    Domnul Liviu Iacob întreabă: „Acolo unde dumneavoastră spuneți mai mult, ce 
înseamnă?“  

     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, propune: 
„Facem împreună o plimbare pe toate drumurile județene și atunci o să știm amândoi cam care e 
situația“.  

     Subliniază că asta este nota de fundamentare privind km, dar aici se vorbește de un 
ajutor de minimis care ajută societatea să meargă mai departe, să se dezvolte. Acele utilaje sunt 
folosite și atunci când este nevoie. Pentru deszăpezire societatea a fost dotată cu pluguri și cu 
sărărițe și, în ultimii ani, s-a scos lucrul manual în ceea ce privește deszăpezirea sau poleiul. Este 
nevoie de aceste utilaje, pe de-o parte, iarna, pe de altă parte, vara. 

     Domnul Liviu Iacob afirmă că, legat de drumuri, încearcă să-l creadă pe domnul director, 
întrucât e mai legat de probleme. Precizează că, atunci când s-a făcut bugetul la Societatea LDP 
SA, și-a exprimat părerea că acesta trebuia să fie mai mic; abia se făcuse realizatul în anul anterior. 
Întreabă dacă o capitalizare n-ar trebui făcută și prin desfășurarea unei activități mai mari, care 
să poată fi capitalizată.   



     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, răspunde că 
în afară de ceea ce dă consiliul județean ca și comenzi, Societatea LDP SA nu poate face o cifră de 
afaceri mai mare de 20%, din sursa externă. Practic 80% este asigurat de consiliul județean. În caz 
de calamități și alte evenimente, prin rectificare, au un buget mai mare, adică la final execută un 
buget mai mare decât cel inițial.   

     Domnul Gheorghe Veziteu: declară: “Am înțeles explicația! În structură nu am prea 
căzut de acord, dar, la total, domnul președinte spune 948,76 km și domnul director spune 955,891 
km.” 

     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că vor fi chiar mai mulți. Domnul președinte citează ceea ce a declarat consiliul județean la fiecare 
început de an, după care anul viitor va fi cu totul altceva.   

     Domnul Gheorghe Veziteu declară: “E o „monstră” de <Așa nu!>.″ 

     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui: Adevărul 
este la toată lumea! 

     Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui: ”vreau să zic și eu că 
au dreptate toți, depinde din ce punct de vedere te uiți. Întotdeauna are dreptate președintele!” 

     Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, încheie prin 
a reaminti plenului că, la acest proiect, este vorba de o hotărâre în ceea ce privește capitalizarea 
societății și nu de viabilitatea drumurilor județene.  

               Întreabă dacă mai sunt intervenții. 

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că în urma centralizării voturilor s-au înregistrat: 27 voturi 
“pentru” și 3 “abțineri“ (Mitică Afteni, Mihaela-Vica Bîicu și Bogdan Rotariu). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind acordarea unui 
ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al Societății ”Lucrări 
Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui.   

*    
*    * 

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

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

Domnul Dan-Liviu Cain precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre, 
așa cum a fost prezentat în cadrul comisiei de specialitate, întrucât a înțeles de la doamna 
consilier județean Eugenia Steimberg că sumele au fost inversate. 

Domnul Vasile Puf și Cristina-Mihaiela Tiron precizează că s-a avizat favorabil proiectul 
de hotărâre.  

Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 

doar în expunerea de motive a fost o inadvertență, proiectul de hotărâre fiind întocmit corect. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 



Domnul Liviu Iacob declară că a observat în ultima perioadă mai multe amendamente 
și greșeli făcute la proiectele de hotărâre. Știe că funcționarii consiliului județean lucrează și nu 
poate să le reproșeze nimic, dar întreabă “dacă după ce apar aceste proiecte de hotărâre cineva 
le citește. La ultima ședință colegul meu, domnul Veziteu, a găsit o grămadă de erori într-o anexă 
la proiect. Sunt convins că 90% dintre consilierii județeni nu le citesc; domnul Veziteu le mai 
citește și le ia la liniuță. Întrebarea mea este dacă, după ce trec de viza secretarului, 
vicepreședinții ar trebui să le citească - pentru că nu au altceva de făcut -, să vadă dacă nu apar 
erori, ca să nu mai fie pus domnul președinte într-o situație așa jenantă în care să apară erori ori 
în proiectele de hotărâre, ori în celelalte anexe, referate, rapoarte de specialitate”. 

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îl întreabă pe 
domnul consilier județean Liviu Iacob dacă este îngrijorat de imaginea sa. 

Domnul Liviu Iacob precizează că înțelege că nu există perfecțiune, “Dar totuși, să 
încercăm! Înțeleg la fel de bine că trebuie să ne dați și nouă ceva de făcut, să vă putem critica. 
Bănuiesc că nu din cauza asta faceți erorile acestea. Erorile se fac, pentru că cine trebuie să le 
citească nu le citește sau le citește pe genunchi înainte de ședință.” 

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: “Eu sunt 
perfecționist, dar mă gândesc că, dacă merg pe calea aceasta, cum o să mai producă adversarii 
noștri politici – că doar nu sunteți niște dușmani, (…), de altfel există și relații de prietenie între 
noi –. În aceste circumstanțe, să mai scape câte ceva, mai reparăm, să avem de lucru, adică la asta 
m-am gândit!(…)” 

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

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că, de peste 200 de ani, opoziția este 
recunoscută ca un partener loial și oricând gata să preia conducerea dacă este nevoie, declarând: 
“El vine cu chestiuni constructive, așa încercăm și noi. Mai mult este mândria noastră și 
demnitatea noastră să ne spunem punctul de vedere cinstit, onest și corect aici.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: “Nici nu 
mai discut de situația actuală care este (…) ca aceea descrisă de Dimitrie Cantemir. Acum noi 
suntem în opoziție, dar suntem și parteneri!”   

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
“Suntem în opoziție la bază și parteneri la vârf!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: “Suntem 
și la vârf în parteneriat, doar avem multe lucruri la care cu toții – nu a fost niciodată vreun lucru 
în care eu să nu subliniez contribuția consiliului județean, mai puțin a grupării majoritare care, 
poate, uneori, și-a pus amprenta pe chestiunea aceasta  -, ci am spus că noi toți, consiliul județean, 
am făcut aceste lucruri. Și voi continua treaba aceasta până la sfârșitul acestui mandat, poate și 
în viitorul mandat.” 

Domnul Liviu Iacob întreabă care sunt sumele corecte, cele din referat sau cele din 
proiectul de hotărâre. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că sumele corecte sunt cele din proiectul de hotărâre. 

Întreabă dacă mai sunt intervenții. 

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că în urma centralizării voturilor s-au înregistrat: 29 voturi 
“pentru” și 1 “abținere“ (Liviu Iacob). 



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

 
*    

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe termen limitat a 
unui bun mobil aflat în proprietatea privată a Județului Vaslui către Centrul Militar Județean 
Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

2. 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 două comisii de specialitate 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 (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe termen limitat a unui bun mobil aflat în 
proprietatea privată a Județului Vaslui către Centrul Militar Județean Vaslui. 
 

*    
*    * 

XI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale având ca obiect prima 
înscriere a unui tronson a drumului județean DJ 284 A și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele 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. 

Președinții celor două comisii de specialitate 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 (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
însușirea documentației cadastrale având ca obiect prima înscriere a unui tronson a 
drumului județean DJ 284 A. 

*    
*    * 

XII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.1727/2010,  încheiat între 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru serviciul de alimentare cu 



apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti – judeţul Vaslui (APC 
Vaslui) şi operatorul regional Societatea Comercială AQUAVAS S.A. Vaslui și dă cuvântul domnului 
Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi 
coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

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

 
* 

Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 29. 

 
* 

Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează că se dezbate o chestiune destul de sensibilă din 

câte a văzut din materialele prezentate spre dezbatere, declarând: 

“Am tras concluzia – poate mă înșel -, că astăzi ne aflăm la lucrul pe această temă în 
urma unui control venit din partea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice.  

Am văzut, parcurgând materialele, că s-au făcut două controale: un control la Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară și un control la Aquavas. Am văzut ce concluzii au fost, ce neajunsuri 
s-au găsit. Am văzut, de asemenea, bunele intenții ale conducerii de a veni cât de repede posibil 
să îndreptăm ce au constatat acei controlori. 

O primă întrebare ar fi dacă a mai fost vreodată un control din 2010 până în prezent.” 

Totodată, declară că are niște observații, nelămuriri referitoare la ce se întâmplă în 
județ cu privire la anumite aspecte.  

O primă observație ar fi faptul că organul de control semnalează că, din totalul de 76 
de unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui care au făcut obiectul atenției organelor de 
control, la care se adaugă și județul Vaslui, 68 de unități administrativ-teritoriale nu au fost 
preluate în administrare. Doar 8 au fost preluate, iar din acestea doar 6 sunt preluate și cu apa, și 
cu canalul. 2 unități administrativ-teritoriale sunt preluate doar cu apa. 

De asemenea, domnia sa a observat că, în tot materialul prezentat, nu se spune nimic 
despre 10 comune, nici că sunt preluate, nici că nu sunt preluate: Pungești, Pușcași, Mălușteni, 
Gherghești, Tutova, Vutcani, Arsura, Banca, Bogdănița și Bunești-Averești, declarând: “Este de 
așteptat că acolo s-a întâmplat câte ceva, s-au derulat proiecte prin POIM.” 

Revenind la controlul efectuat pe Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, 
menționează faptul că au fost un număr de reproșuri, referindu-se doar la regulamentul serviciului 
de alimentare cu apă și de canalizare din Nota formulată de organele de control. Declară: „Ni se 
reproșează, după cum am observat, două lucruri mari. Primul ar fi pierderile de apă admisibile 
pentru aducțiuni - și ni se spune că trebuie să se situeze la valori sub 5% din cantitatea de apă 
intrată în sistem -, în vreme ce regulamentul nostru, după care funcționăm noi, prevede la Vaslui 
15%, la Bârlad 9,5%, la Negrești 25%, la Huși 22%. Deci comparăm cu 5%... 

Al doilea aspect: pierderile de apă în rețea se consideră ca fiind normale sub 15% din 
cantitatea totală intrată în sistemul de distribuție, iar în regulamentul nostru se prevede, și dau 
ca exemplu: la Vaslui – un procent de 33%, la Bârlad – un procent de 47,5%, la Negrești – un procent 
de 27%, la Huși – un procent de 43%,  iar la Murgeni – un procent de 56%.” 



Precizează că a văzut că s-au dispus măsuri, anexate la materialul prezentat, o parte 
din acestea fiind luate, bucurându-se că se fac pași pentru îndreptarea celor constatate. 

Declară că, nemaifăcând referire la controlul asupra Societății Aquavas S.A. Vaslui, 
dorește să expună doar două exemple prin care organele de control arată cam din ce motive cele 
68 de unități administrativ-teritoriale nu au fost preluate. De exemplu, Comuna Albești “nu și-a 
exprimat acordul de preluare în administrare”, iar la Comuna Rebricea se spune “capacitate 
insuficientă, calitate neconformă a apei potabile în rețea” – depășiți nitrații. Urmează preluarea 
sistemului în urma finalizării proiectului POIM. 

Întreabă: “Ce putem noi să facem ca să ieșim dintr-o situație care nu cred că este chiar 
așa de favorabilă? Dacă este nevoie, putem veni cu idei. De exemplu, am putea înființa, cu 
materialul uman aflat la dispoziție, un organism care să încerce să deblocheze toate aceste situații, 
să negocieze între UAT-uri și Aquavas, între UAT-uri și Asociație. Eu aș dori, vă spun cinstit, să știu 
că se deblochează și că mergem înainte spre mileniul trei.” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
România nu duce lipsă de organisme și comitete. 

În ceea ce privește unitățile administrativ-teritoriale enunțate anterior de domnul 
consilier județean Gheorghe Veziteu, Bunești-Averești nu face parte din Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilităţi Publice de la Vaslui, ci de la Iași, iar Gherghești are în derulare 
aducțiune cu apă în aproape toată comuna prin Programul Național de Dezvoltare Locală II și are 
canalizare prin programul Anghel Saligny. Așa au și celelelate unități administrativ-teritoriale.  

Pe de altă parte, în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice nu au 
aderat toate unitățile administrativ-teritoriale. Aceste proiecte au fost executate în timp pe 
diverse finanțări - Măsura 322, O.G. nr.7 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., PNDL I, PNDL II, 
PNDR, etc. Unele dintre ele sunt neconforme; una era modul de a pune sistem de apă și canal la 
un moment dat și alta este acum, când trebuie să aibă și sistem de hidranți ș.a.m.d. Una dintre 
comune este chiar comuna Lipovăț, care a dat partea de apă și urmează să dea partea de 
canalizare, dar s-a lucrat intens la tot ceea ce înseamnă problematica I.S.U., astfel încât aceasta 
să poată fi preluată. Sistemul va fi conformat în mare parte după ce se va intra în POIM, dar va 
trebui să fie conform cu ceea ce se face, pentru a se putea lucra. Nu se poate pune o stație de 
epurare într-o parte și șapte în altă parte, pentru că trebuie să existe un randament financiar. Din 
acest motiv ele se preiau foarte greu. 

Declară: “Din punctul de vedere al colegilor noștri, în plan politic, el a făcut un proiect 
și-i mai trebuie bani să se conformeze - <Să mi-l ia și să mi-l conformeze Aquavas!>. Aquavas, la 
această oră, trebuie să fie sustenabil pentru a duce proiectul POIM mai departe. Suntem într-o 
conjunctură în care, la final, inevitabil se va rezolva problema, dar acele regulamente despre care 
ați spus vorbesc de realitatea de astăzi. Regulamentul tinde spre 5%, dar dacă astăzi eu am 20%, 
trebuie să scriu în regulament că trebuie 5% și să-mi închid rețeaua?!” 

Dă cuvântul domnului Gabriel Beșleagă, directorul general al Societății Aquavas 
S.A. Vaslui, pentru exprimarea unui punct de vedere. 

Domnul Gabriel Beșleagă  precizează, legat de extinderea ariei de operare, așa cum a 
menționat și domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, că 
Societatea Aquavas S.A. Vaslui este o societate comercială și lucrează pe criterii economice. 

Condiția de atragere a fondurilor europene și implementarea proiectelor este profitul 
la finalul anului. S-au preluat toate sistemele, graficele sunt făcute – au fost actualizate, discutate 
la nivelul executivului consiliului județean, de conformare a sistemului. Ținând cont de Ordinul 
președintelui ANRSC care spune „Veți prelua tot!”, s-a insistat foarte mult și s-au angajat să preia 
toate sistemele conforme. Se discută în limita posibilităților; sunt unități administrativ-teritoriale 
cu sisteme care pot fi conformate, dar unele necesită investiții foarte mari pentru conformare.  

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/245565
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/245565


Va urma o etapă următoare, POIM, în care vor intra în prima etapă 27 de unități 
administrativ-teritoriale care vor deveni conforme și sunt obligați prin lege să le preia și se va 
extinde aria de preluare, iar, în etapa a doua, vor fi preluate 47 de unități administrativ-teritoriale. 

Declară: “Obiectivul nostru este să modernizăm sistemele. Pierderile pe care le-ați 
văzut dumneavoastră vin din istorie. De aceea am și primit fonduri să modernizăm, pentru că aveam 
30-40% pierderi. Vom putea trage o concluzie după ce vom finaliza proiectele. Vă dau un exemplu: 
la Vaslui, sistemul se echilibra undeva la 250 l pe secundă, un debit mediu de echilibru pe oraș. 
Acum suntem la 140 l pe secundă pe rețeaua de distribuție. Acele referiri la 5% pe aducțiune și 15% 
pe rețeaua de distribuție apar în Ordinul președintelui ANRSC ca o recomandare de normalitate. Se 
acceptă, niciun sistem nu-i perfect, niciunde în lume nu sunt sisteme fără pierderi. Pierderi 
acceptabile sunt 5% -15%, unde trebuie să tindem și noi, cu investițiile pe care le facem și cu 
măsurile pe care le luăm.” 

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 (29 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.1727/2010,  încheiat între Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti – judeţul 
Vaslui (APC Vaslui) şi operatorul regional Societatea Comercială AQUAVAS S.A. Vaslui. 

*    
*    * 

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului 
„Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip 
Ambulatoriu Vaslui”, în cadrul apelului de proiecte necompetitive ”Reabilitarea/Renovarea 
Infrastructurii Sociale pentru persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme 
sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - 
Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, 
ținta 395 - Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Vasile Voicu. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 28. 

 
* 

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 (28 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea depunerii și implementării proiectului „Creșterea calității serviciilor 
Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Vaslui”, în cadrul 
apelului de proiecte necompetitive ”Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale 
pentru persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din 
Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - 
Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 
dizabilități, ținta 395 - Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu 
dizabilități. 

*    
*    * 

XIV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului 
„Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip 
Ambulatoriu Bârlad”, în cadrul apelului de proiecte necompetitive ”Reabilitarea/Renovarea 
Infrastructurii Sociale pentru persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme 
sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - 
Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, 
ținta 395 - Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

Domnul 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 (28 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea depunerii și implementării proiectului „Creșterea calității serviciilor 
Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Bârlad”, în cadrul 
apelului de proiecte necompetitive ”Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale 
pentru persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din 
Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - 
Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 
dizabilități, ținta 395 - Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu 
dizabilități. 

*    
*    * 

XV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
tem proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului „Creșterea 
calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Huși”,  
în cadrul apelului de proiecte necompetitive ”Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale 
pentru persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din Planul 
Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - Reabilitarea, renovarea 



și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 - Servicii 
comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

Domnul 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 (28 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea depunerii și implementării proiectului „Creșterea calității serviciilor 
Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Huși”,  în cadrul 
apelului de proiecte necompetitive ”Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale 
pentru persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din 
Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - 
Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 
dizabilități, ținta 395 - Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu 
dizabilități. 

*    
*    * 

XVI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr.21 din anexa nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului 
de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad, cu modificările 
ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

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 (28 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea poziției nr.21 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad, cu modificările ulterioare. 

*    
*    * 

XVII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr.75 și nr.138 din anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2022 privind aprobarea organigramei și a statului 



de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și 
dă cuvântul domnului Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

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

 
* 

Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Mădălin-Claudiu Căciulă. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 27. 

* 
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 (27 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea pozițiilor nr.75 și nr.138 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr.170/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

 
*    

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

prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul colectiv 
și la Contractul colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

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 (27 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul colectiv și la Contractul colectiv de 
muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

* 
Revine în sala de ședință domnul consilier județean Vasile Voicu. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 28. 

 
* 

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



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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

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

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

Cu unanimitate de voturi (27 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022. 

Nu a votat doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
* 

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

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

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

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

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 

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

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

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

Cu unanimitate de voturi (27 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2022. 

Nu a votat doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
*    

*    * 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, aduce la 
cunoștință faptul că urmează manifestările dedicate Zilei Naționale a României pe 1 
Decembrie, Consiliul Județean Vaslui participând la organizarea acestor manifestări prin 
intermediul instituțiilor subordonate consiliului județean. Adresează rugămintea de a fi 
prezenți la aceste manifestări ca reprezentanți ai consiliului județean, alături de 
vicepreședinții Consiliului Județean Vaslui și administratorul public al județului, domnia sa 
nefiind în localitate în ziua respectivă. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Mircea Gologan, subprefectul județului Vaslui. 



Domnul Mircea Gologan, subprefectul judeţului Vaslui, declară că este bucuros 
a fi prezent la ședința consiliului județean care, cu un număr mare de hotărâri, s-a 
desfășurat într-un ritm alert. 

Urează tuturor sănătate, cu precizarea că manifestările dedicate zilei de 1 Decembrie 
vor începe la ora 1000 în municipiile Huși și Vaslui și la ora 1200 în municipiul Bârlad. Cea mai mare 
manifestare va fi organizată la Huși, întrucât au aprobare să aibă paradă cu tehnică de luptă, în 
timp ce la Vaslui și Bârlad va fi doar defilare cu plutoane de soldați sau combinat - armată plus 
structuri ale Ministerului de Interne. 

*    
*    * 

                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
mulțumește pentru participare și declară închise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean 
Vaslui. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 24 noiembrie 2022. 

Ora 1800 

 

 

            PREŞEDINTE, 

                                Dumitru Buzatu        

 

 

                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                            Diana-Elena Ursulescu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Șef birou – Marilena-Eugenia Andronic 

Consilier – Cristina Arcăleanu 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


