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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN       
 
  

PROCES-VERBAL 
    încheiat astăzi, 25 august 2022, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 
 

ORA 13,00 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide 

lucrările şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr. 198/2022, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 31 consilieri judeţeni în funcţie și 
președintele, lipsind domnul consilier județean Liviu Filip, şedinţa este legal constituită. 

Domnii consilieri județeni Dan-Liviu Cain, Emil Dorin, Gelu Gălățeanu și Dan-Eduard 
Prisacaru participă la ședința consiliului județean prin utilizarea aplicației ZOOM, conform 
art. 180 alin. (1), teza a 2-a din Codul administrativ. 

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

Mircea Gologan. 
Participă directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâre, șefii instituțiilor subordonate, 
precum și reprezentanţi ai mass-media. 

 
* 

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

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune la nivelul județului 
Vaslui pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026; 

2. 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 01.01.2022–30.06.2022; 

3. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 65/2021 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 
2022, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor 
subordonate; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017; 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Județului  Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilități Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  
Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești -  județul Vaslui (APC VASLUI); 

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

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 19 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 
cu modificările ulterioare; 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui; 



9.  Analizarea plângerii administrative prealabile înregistrată la Consiliul Județean 
Vaslui sub nr. 12098/2022. 

* 
*     * 

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: 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea alineatului (1) al articolului 12 din 
Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de 
oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane 
prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 
2022-2032,în Județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale 
Județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării 
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2022; 

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

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

 
* 

 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 

plenului Consiliului Județean Vaslui suplimentarea propusă, aceasta fiind aprobată cu 
majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere“ (Liviu Iacob). 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, cu suplimentarea aprobată, acesta 
fiind aprobat cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru” și 2 “abțineri“ (Liviu Iacob și 
Gheorghe Veziteu). 
 

* 
*     * 

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, 11, 12 și 13,  pentru adoptarea cărora este necesar votul 
majorității absolute – 17, potrivit prevederilor art. 139 alin. (3) din Codul administrativ. 

 
* 

Informează, totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin. (4) coroborat cu 
art. 138 alin. (15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a pus la dispoziţia plenului 



Consiliului Județean Vaslui procesul-verbal încheiat în şedința extraordinară a Consiliului 
Judeţean Vaslui din data de 16 august 2022 în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului 
acestuia, precizând că, în cadrul şedinţei, există posibilitatea contestării conţinutului 
acestuia şi a solicitării menţionării exacte a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă. 

Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa extraordinară a consiliului 
judeţean din data de 16 august 2022, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi (32 voturi “pentru”). 

 
* 

Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Valentin Crețescu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 
Preia conducerea ședinței domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele 

Consiliului Județean Vaslui. 
 
* 

I. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune la nivelul județului 
Vaslui pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 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 subcomisar de poliție Marius Manea, șeful Centrului Regional de Prevenire 
Evaluare și Consiliere Antidrog Iași. 

Domnul Marius Manea precizează că Centrul Regional de Prevenire Evaluare și 
Consiliere Antidrog Iași include Centrul Județean Antidrog Iași și Centrul Județean Antidrog 
Vaslui.  

Aduce la cunoștință faptul că, în anul 2022, a fost aprobată Strategia națională în 
domeniul drogurilor 2022-2026 de către Guvernul României, în baza căreia există un Plan 
național de acțiune. În baza Planului național de acțiune, există obligația de a întocmi un 
Plan județean de acțiune la nivelul fiecărui județ, care să corespundă nevoilor comunității 
respective. Același lucru s-a întâmplat și la nivelul județelor Iași și Vaslui. Planul de acțiune 
spus aprobării cuprinde totalitatea activităților de prevenire, asistență și colaborare în 
domeniul drogurilor care urmează să fie realizate în perioada 2022-2026. Planul județean de 
acțiune reprezintă cadrul programatic de colaborare între principalii actori sociali care au 
responsabilități în acest domeniu. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că Planul național de acțiune cuprinde fiecare localitate cu obiceiurile sale. 

Domnul Marius Manea informează că în fiecare an se întocmește o diagnoză locală 
care stabilește exact de ce este nevoie pentru următorul an. În acest fel, se realizează planul 
de acțiune, în funcție de nevoile stricte ale societății în care fiecare își desfășoară 
activitatea. 

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, 
dacă la nivel local s-a acordat mereu sprijin pentru acțiunile acestei structuri, la nivel 



național se face prea puțin și se pun în mișcare prea puține mijloace și resurse umane pentru 
o problemă atât de importantă.  

Declară: 
“La o întâlnire a unei organizații nonguvernamentale a tinerilor, ascultând ce 

vorbeau - făceau niște planuri cum ar gestiona ei lumea de azi -, am constatat că fiecare 
dintre dânșii făcea referire la problema combaterii drogurilor. Atunci am spus să facem un 
test: <Să vedem câți dintre voi a văzut pe cineva care a consumat droguri sau a consumat el 
însuși. (...) Să vedem ce dimensiune are problema.>  

După mai multe măsuri asiguratorii care să îi încurajeze să vorbească, le-am spus: 
<Mă întorc cu spatele, voi ridicați mâna și votați!>. Au ridicat mâna 39 de oameni din cei 45 
prezenți. Mi s-a părut foarte semnificativ: 39 de oameni tineri avuseseră contact cu cineva 
care consumase sau văzuse droguri. Asta înseamnă că problema este foarte gravă! Noi vedem 
doar suprafața aceasta care este foarte calmă, dar în realitate lucrurile sunt destul de 
complicate. 

De aceea, mulțumesc domnului subcomisar pentru prezența de astăzi și îl asigurăm 
că, în ceea ce ne privește, vom face tot ceea ce este posibil pentru buna desfășurare a 
tuturor acțiunilor structurilor respective. După cum știți, am propus să acordăm și un spațiu 
separat de la structura proprietății noastre. Dacă este posibil, vom face și mai mult; avem și 
posibilitatea cred, cu acordul domniilor voastre, pentru ca problema aceasta să fie atacată 
frontal.” 

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

Doamna Iuliana Teslariu felicită echipa care se ocupă de implementarea planului și 
susține ceea ce spunea domnul președinte Dumitru Buzatu că, într-adevăr, poate se face prea 
puțin la nivel național și județean. 

Cunoaște activitatea unor colege din județul Vaslui în acest domeniu și știe că au 
făcut niște activități foarte interesante. Consideră că este foarte bine să fie cunoscută 
problema drogurilor și să nu se meargă pe principiul că “Ceea ce nu cunoaștem, nu ne poate 
ataca!”. Din contră, trebuie să se cunoască importanța acestei strategii la nivelul comunității, 
pentru a putea evita situațiile neplăcute.  

Declară că nu cunoaște pe cineva care să fi avut probleme cu drogurile, dar este 
convinsă că sunt foarte mulți; unii ignoră acest lucru, dar chiar există. Nu știe dacă în această 
categorie de droguri sunt cuprinse nu doar drogurile periculoase, ci și celelalte categorii, de 
exemplu tutun, alcool, etc. La nivel european există o strategie pentru ca tinerele generații 
să ajungă să depășească acest moment, al folosirii tutunului, și poate chiar a alcoolului. 
Urează succes și asigură că vor sprijini această acțiune. 

Domnul Marius Manea precizează că există și la nivel național o campanie de 
prevenire a consumului de tutun, cu activități derulate în fiecare an și la nivelul județului 
Vaslui. 

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 
aprobarea Planului de acțiune la nivelul județului Vaslui pentru implementarea Strategiei 
naționale în domeniul drogurilor 2022-2026. 

 
*    

Revine în sala de ședință domnul consilier județean Valentin Crețescu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 

 
* 

II. 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 01.01.2022–30.06.2022 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.  
Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu dorește să facă anumite considerații legate de execuția 

bugetară la 6 luni, pentru a sublinia unele aspecte din activitatea consiliului județean, atât 
pentru cei prezenți, cât și pentru opinia publică.  

Precizează că documentul prezentat pune în evidență o activitate sub așteptări. 
După cum au văzut cu toții, la secțiunea de dezvoltare veniturile la 6 luni s-au realizat în 
proporție de 22%, în timp ce cheltuielile acestei secțiuni sunt de 51%.  

S-a uitat la ce se întâmplă într-un alt județ din Moldova, Botoșani, și a văzut că la 
secțiunea de dezvoltare proporția de realizare este de 59% la venituri și la cheltuieli este de 
54%. La secțiunea de funcționare, tot la Botoșani, proporția de realizare la venituri este de 
103% , iar la Vaslui de 107%. La cheltuieli, la Botoșani, proporția este de 76%, iar la Vaslui 
este de 86%.  

Declară: 
“Am văzut și unde suntem în raport cu ce ne-am programat pentru întregul an. Am 

văzut că la secțiunea de dezvoltare avem venituri realizate în proporție de 16%, iar 
cheltuieli de doar 13% ... Aceste cifre reflectă adevărata situație din județul nostru care, 
cumva, ar trebui să ne îngrijoreze - pe mine personal mă îngrijorează.  

Vin aici în fața dumneavoastră cum am venit și în alte ocazii, să discutăm și să 
încercăm să luăm măsuri care să îmbunătățească activitatea noastră pentru viitor.  

De altfel, indicatorii economico-financiari ai execuției bugetului subliniază cu 
prisosință performanțele administrației noastre. M-aș referi doar la ponderea plăților din 
secțiunea de dezvoltare din total plăți care este de 24% și, normal, complementat ponderea 
plăților din secțiunea de funcționare în total este de 76%.  

Gradul de realizare a veniturilor este doar 56,69% și trebuie să fim atenți cu 
aceste cifre, să profităm de timpul care mai este până la sfârșitul anului și să încercăm să 
îmbunătățim activitatea spre binele întregului județ.” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,    
precizează că sunt luate în calcul cheltuielile de dezvoltare în funcție de ceea ce se 
prestează în contracte, iar funcționarea și cheltuielile directe legate de personal - de 
consumul de energie, ș.a.m.d.  

În ce privește dezvoltarea, există o îngrijorare legată de ceea ce se întâmplă în 
Ucraina, care a condus la creșterea prețurilor, la ceea ce înseamnă O.U.G. nr. 47/2022, care 
pune consiliul județean în imposibilitatea de a face acte adiționale până la 85% decontare, la 
ceea ce înseamnă rambursări de pe anumite proiecte europene care nu se fac în timp și sunt 
anumite consecințe în acest sens.  

Totodată, referindu-se la Programul Național de Dezvoltare Locală, aduce la 
cunoștință faptul că prestatorii lucrează și așteaptă ca sumele să fie rambursate de către 
minister. Speră ca și după această rectificare treburile să aibă o ciclicitate mai rapidă și să se 
poată plăti ceea ce s-a executat deja.  

Speră ca săptămâna viitoare să se facă o decontare și atunci se va ajunge la unele 
proiecte la cei 85% decontați, pentru a se putea încheia act adițional și trimite alte facturi la 
plată. Atunci va crește acel randament ... Se știe că au existat creșteri substanțiale în ce 
privește materialele și lucrările în construcții, care au dus și la rezilierea unor contracte, 



ceea ce a condus la imposibilitatea de a face plăți ... Toate acestea pot arăta că există o 
foarte mare atenție la modul în care sunt cheltuiți banii în dezvoltare, în așa fel încât să se 
meargă mai departe cu acele rapoarte ale Curții de Conturi care nu vorbesc de investițiile 
consiliului județean.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, 
deși a ascultat de foarte multe ori explicațiile pertinente ale domnului Ciprian-Ionuț Trifan, 
vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, consideră, prin prisma observațiilor domnului 
consilier județean Gheorghe Veziteu, că s-ar putea adăuga unele măsuri de remediere. 

Declară:  
„În ceea ce privește echilibrul dintre cheltuielile de funcționare și cele de 

dezvoltare, am putea să nu mai acordăm salarii funcționarilor noștri decât în măsura în care 
cheltuim celelalte: <Doriți să luați salarii, trebuie să cheltuim din secțiunea de dezvoltare!> 
Înțelegând și oamenii aceștia care muncesc în instituția noastră, că au niște consumuri 
specifice, că au dreptul la un salariu și că trebuie să îl acordăm lunar - dacă nu sunt 
penalități - atunci am putea să luăm măsuri pe cealaltă secțiune, de dezvoltare. De exemplu, 
să plătim la toți executanții noștri, chiar dacă nu au executat lucrările, ca noi să avem un 
procent corespunzător de realizare a cheltuielilor în secțiunea de dezvoltare. 

Dacă vi se par propuneri rezonabile, atunci am să fac ceva și am să vă propun niște 
măsuri de realizare. Dacă nu, v-aș ruga să nu mai insistați cu treaba aceasta! Ce vreți să 
faceți când, în condițiile în care executanții de la un contract de 50 mil. euro de la drumul 
strategic, sunt blocați toți, nu din voința noastră, ci din evoluția pieței și nu am putut 
deconta anul acesta nimic! La programele locale noi decontăm în locul Guvernului și 
așteptăm să ne restituie banii. Ce semnificații pot să aibă observațiile acestea, decât 
semnificația de a demonstra cu niște argumente că treaba merge rău?! Puteți să facem 
treaba aceasta, dar a cui este treaba, nu a consiliului județean?! Credeți cumva că pot eu să 
îmi asum toată această treabă?! Dacă vreți, eu îmi asum și criza economică europeană și 
mondială - nu pot face nimic ca să o rezolvăm ...  

Să abordăm și noi într-un mod realist lucrurile acestea, nu vreau să împiedic pe 
nimeni, spuneți-vă punctul de vedere! Vrem să colorăm negativ activitatea noastră, nu e 
nicio problemă, dar poate e bine să scoatem în evidență ceea ce facem și dificultățile care 
nu sunt create de experiența oamenilor, ci dificultăți obiective, generate de complexul în 
care trăim. O să mă gândesc cu foarte mare seriozitate dacă explicațiile domnului Trifan 
sunt veridice sau poate doar mi s-au părut mie.” 

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

Domnul Liviu Iacob  precizează că de 5 ani de zile există această critică că nu se 
realizează bugetul. De fiecare dată s-au găsit alți vinovați, dar de la an la an nu a văzut o 
îmbunătățire a acestor realizări bugetare, ci dimpotrivă a văzut din partea domnului 
președinte sau a domnului Trifan doar noi justificări, unele poate sunt reale, dar altele nu. 
Adresează rugămintea de a încerca să se găsească o îmbunătățire a realizărilor bugetare.  

Domnul consilier județean Gheorghe Veziteu a tras din nou acest semnal de alarmă, 
că aceste cheltuieli nu se realizează; deși au fost programate, nu au fost programate bine. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
domnia sa a programat criza economică. 

Domnul Liviu Iacob  precizează că nu este vorba de criză economică, întrucât anul 
trecut nu a fost criză economică și tot așa erau procentele. Nu dorește a se găsi justificări, ci 
metode de a îmbunătăți aceste realizări. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,    
susține că de la an la an se încearcă îmbunătățirea acestor cheltuieli, dar panoplia 
investițiilor consiliului județean crește, iar o parte din ele se recepționează. De exemplu, în 
viitorul apropiat vor fi 3-4 recepții, aproape 52 de km de drumuri. Guvernul încă nu a dat 
banii cheltuiți deja, îi așteaptă în rambursare, în măsura în care se va ajunge la 85% 
decontare. Dacă va exista o factură la Guvern și nu a fost plătită, se consideră că nu s-a ajuns 
la 85% decontare, drept pentru care se stă cu alte facturi. Prestatorii și-au făcut datoria și au 
ajuns aproape de recepție. Nu dorește nimeni să se eschiveze, ci se dorește ca lucrurile să fie 



bine făcute și banul public să fie bine cheltuit, în virtutea legii privind finanțele publice 
locale. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează că nu a venit să arate cu degetul, ci a pornit 

exact de la cifrele județului. Este convins că se vor reflecta în documentele viitoare, dar 
cetățenii să știe în ce stadiu ne aflăm și că sunt aceste greutăți. Trebuie să existe vigilență în 
tot ceea ce se face, astfel încât lucrările să fie duse la bun sfârșit și să sporească avuția 
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, precizând că s-au înregistrat: 30 voturi “pentru” și 2 “abțineri“ 
(Liviu Iacob și Bogdan Rotariu). 

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 – 
30.06.2022. 

* 
*    * 

III. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 65/2021 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 
2022, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor 
subordonate și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

3. 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. 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 

completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 65/2021 privind 
aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la 
bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate. 
 

* 
*    * 

IV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017 
și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

2. Zară Costel, secretarul comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean, 

 



pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Cain Dan-Liviu și Zară Costel precizează că s-a avizat favorabil proiectul de 

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

precizează că proiectul de hotărâre se supune la vot anual, fiind vorba despre un act adițional 
încheiat pentru cei de la Galați, până când aceștia își vor termina propriul proiect pe care îl 
au în desfășurare - depozitul de deșeuri.   

Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni întreabă, referindu-se la articolul 1 unde scrie “acceptarea 

temporară spre depozitare”, dacă deșeurile se depozitează la Roșiești și, după ce termină 
depozitul de la Galați, dacă aceștia le iau înapoi sau este vorba despre depozitare și 
procesare.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,     
precizează că este vorba despre depozitare și procesare. S-a convenit ca, în cazul în care și 
județul Vaslui va avea probleme, iar ei vor avea depozitul funcțional în viitor, să putem face 
același lucru. Dă ca exemplu alveola 1 care se finalizează și se acoperă. Acum se lucrează la 
alveola 2 și, dacă nu este gata alveola 2, se va putea depozita la ei, fiind o chestiune de 
reciprocitate.  

Reamintește faptul că, atunci când județul Vaslui a avut probleme cu depozitarea, 
fiind vorba de licitație, până a existat un câștigător s-a depozitat mult timp la Brăila. 

Domnul Mitică Afteni întreabă dacă nu ar trebui menționat și în actul adițional 
despre faptul că se procesează, în acesta fiind menționat doar “acceptarea temporară spre 
depozitare”. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,    
precizează că se aduc numai deșeuri menajere, nu și deșeuri reciclabile.  

Domnul Mitică Afteni susține că este scris greșit “depozitare temporară”, ar trebui 
lăsat doar “depozitare”, pentru că se înțelege că se depozitează un an de zile și apoi îl iau 
înapoi. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că este corect. Aceștia nu își iau nimic înapoi și se va putea face același lucru la 
ei, fiind al treilea sau al patrulea act adițional semnat în această formulă. 

Dă cuvântul domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că a 

existat o situație complicată în ceea ce privește depozitarea deșeurilor, fiind expuși 
sancțiunilor, și nu s-a găsit atunci înțelegere aproape la nimeni în țară. Consideră că este 
normal ca unitățile administrative ale aceluiași stat să coopereze în vederea realizării unor 
măsuri și nu se pune problema de a-și lua deșeurile acasă. 

Domnul Liviu Iacob susține că s-a înțeles greșit, domnul Afteni având dreptate. 
Este vorba de acceptare temporară a depozitării; se acceptă temporar să depoziteze pe o 
perioadă. Întreabă dacă se poate modifica “acceptare temporară a depozitării”. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  declară 
că nu se poate modifica, actul adițional fiind avizat de către Autoritatea de Management. 

Dă cuvântul doamnei consilier județean Roxana-Mădălina Miron-Feraru. 
Doamna Roxana-Mădălina Miron-Feraru precizează că este vorba despre deșeuri 

menajere și nu crede că își imaginează cineva că le depozitezi o perioadă de timp, după care 
le iei înapoi.  

Amintește de situația din anul 2019, când județul Vaslui a fost nevoit să depună 
gunoiul menajer la Brăila pe o perioadă de câteva luni de zile și nu a fost luat înapoi pentru 
a-l procesa la Roșiești. Dacă era vorba despre deșeuri reciclabile, s-ar fi vorbit despre o 
procesare mai dificilă, dar acum este vorba despre deșeuri menajere și nu se pune problema 
depozitării fără procesare.  

Domnul Mitică Afteni precizează că la alin. (16) din referatul de aprobare al 
președintelui consiliului județean scrie “prelungirea perioadei depozitării temporare”, ceea 
ce se înțelege “depozitare temporară”. 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, înțelege 
ce spune domnul consilier județean Mitică Afteni, dar tot ce este menționat în actul adițional 
este agreat de Autoritatea de Management. S-a procedat astfel, pentru a exista o 
reciprocitate.  

Totodată, menționează că domnul Afteni înțelege greșit acele gropi temporare de 
deșeuri care pot fi înființate în caz de urgență de unele unități administrativ-teritoriale, care 
la final au obligația de a curăța terenul, dar nu este cazul aici. De aceea s-a făcut specificația 
ideii de temporar în actul adițional, plecând de la ideea de reciprocitate, pentru că județul 
Vaslui a fost finanțat ca unitate administrativ-teritorială printr-un proiect european de a avea 
un sistem integrat de management al deșeurilor. Fiind o situație de urgență în țară - Vrancea, 
Vaslui și Galați, cu ajutorul Autorității de Management și a Ministerului Mediului s-a agreat 
acest lucru ca să se poată prelua deșeurile de la Galați, atâta timp cât aceștia își fac 
proiectul. Dorința actului adițional a fost din partea Autorității de Management, fiind o 
animozitate la acel moment în județul Galați. A trebuit să se închidă obligatoriu Tecuciul și s-
a luat în calcul actul adițional anual, astfel încât ei să poată avea un control asupra situației 
proiectului de la Galați. 

Domnul Mitică Afteni întreabă dacă la final deșeurile sunt luate înapoi sau nu. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

răspunde că nu. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

depozitarea este temporară, nu pentru totdeauna. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului consilier județean Dan-Liviu Cain. 
Domnul Dan-Liviu Cain declară că domnul vicepreședinte a făcut o precizare 

referitoare la existența a două alveole: una care este aproape plină și cea de-a doua alveolă, 
în care urmează să se depoziteze. Întreabă ce se va întâmpla dacă - știind că atunci când a 
fost făcută această groapă de gunoi s-a luat în calcul o perioadă -, peste 4-5 ani cât va aduce 
Galațiul, depozitul de la Brăila se va umple prea repede și nu vom mai avea unde să 
depozităm. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că din acest motiv există reciprocitatea, astfel încât și județul Vaslui să poată 
duce deșeurile în proiectul de la Galați, plătind cum au făcut și ei, la prețurile solicitate de 
ei, respectiv la prețurile solicitate de noi. 

Domnul Dan-Liviu Cain informează că în Vaslui costul de transport este destul de 
mare și trebuie luat în calcul că județul Vaslui a dus la Brăila 2-3 luni.  

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

“Ne bucurăm că am reușit să avem și Galațiul, pentru a avea un sistem sustenabil 
până el se creionează în tot județul așa cum trebuie. Am avut parte de o serie de cantități 
care au dus la sustenabilitatea proiectului, a liniarității și a trasabilității lui. Dacă ar fi să 
găsim așa, mă costă mai mult de dus într-o parte sau mă costă mai mult de dus în cealaltă.  

Oricum, noi când am licitat și am dat prestarea depozitului, am licitat și 
construcția alveolei nr.2. Cel care a licitat prestarea depozitării are ca obiect în contract să 
facă și alveola nr.2. Nu există o idee de a căuta la momentul zero și a face o licitație, ca să 
tărăgănăm sau să avem probleme de timp. Putem să avem la un moment dat o problemă cu 
levigatul și să închidem depozitul și noi să avem nevoie să ducem gunoiul acolo unde trebuie 
dus, pentru a nu avea incidente de mediu.” 

Domnul Dan-Liviu Cain întreabă pentru câți ani a fost luată în calcul această 
platformă. 

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
este valabil pentru 30 de ani și este vorba despre o depozitare primitivă a deșeurilor, care 
este complementată cu selectarea deșeurilor reciclabile. Această tehnologie a fost ceea ce s-
a aprobat prin Programul Operațional Sectorial și nicăieri în țară nu s-a aprobat altceva, 



decât acest tip de depozite. Pentru a nu risca să se umple mai repede, trebuie luate măsuri 
suplimentare.  

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

“Chiar și cu deșeurile de la Galați, depozitarea noastră este subunitară față de ce 
s-a prognozat și s-a licitat. Prin ceea ce aducem de la Galați nu suntem supraunitari. 
Totodată, vă aducem la cunoștință că s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul de 
asistență tehnică, pentru a scrie un proiect ce duce la îndeplinire ceea ce ne-am luat ca 
angajament pe Programul Județean de Gestionare a Deșeurilor pe care îl vom propune și îl 
vom depune pentru o finanțare europeană. Aproape 80% din contract este acoperit de 
fonduri europene.” 

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

Doamna Iuliana Teslariu adresează rugămintea ca într-o ședință viitoare să 
primească o informare legată de stadiul implementării acestui proiect. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,    
declară că stadiul proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor este finalizat.  
S-a semnat și contractul de finanțare pentru asistența tehnică care va duce la scrierea unui 
alt proiect și atunci se va putea spune care este stadiul licitării, cine a câștigat asistența 
tehnică și cum se va scrie proiectul. Ulterior depunerii proiectului pe programele 
operaționale, se va putea spune în ce stadiu se află, în funcție de cum se vor semna 
contractele. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că se 
va încerca realizarea unui rezumat extins al modului privind implementarea SMIS-ului 
sistemului actual. Se va face o analiză a activității rezultate în urma implementării SMID-ului, 
pentru a vedea dacă au fost toate punctele atinse, care sunt cantitățile de deșeuri 
depozitate, dacă se depozitează conform și care este situația materialelor reciclabile. 

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

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

Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017. 

 
* 

Părăsește sala de ședință domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele 
Consiliului Județean Vaslui. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 
 
* 
 

V. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Județului  Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilități Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  
Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești -  județul Vaslui (APC 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 solicită explicații privind logica ajustărilor în termeni 

reali, observând că tarifele pentru canalizare vor crește în anul 2023 cu 25% și în anul 2024 cu 
20%, în proporție mai mare decât tarifele la apă care cresc doar cu 3%, respectiv 3,5%. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului ing. Gabriel Beșleagă, director general la Societatea Aquavas S.A. Vaslui. 

Domnul Gabriel Beșleagă menționează că tarifele au rezultat în urma unei analize 
cost-beneficiu, ținând cont și de nivelul mai ridicat al tarifului la apă la acest moment. 

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

Domnul Marius-Marian Arcăleanu dorește să facă unele aprecieri pe marginea 
proiectului de hotărâre și, în același timp, să justifice votul pe care îl va da la adoptarea 
proiectului.  

Menționează că nu i se pare normal să se vorbească despre creșterea tarifelor la 
apă și canalizare, proiecte europene și alte lucruri de acest gen, atâta timp cât există o 
problemă de ani de zile care nu a fost încă rezolvată, aceea a facturilor încărcate cu m3 de 
apă în plus pe care vasluienii îi plătesc fără să-i fi consumat.  

Declară: 
“Societatea Aquavas S.A. Vaslui este o societate administrată neperformant, cu 

ajutorul dumneavostră, domnule președinte Buzatu! Noi vorbim despre proiecte europene de 
infrastructură greu de administrat și vrem să le dăm pe mâna aceleiași administrații care își 
dovedește incompetența în fiecare zi. Aceste lucruri le spun vasluienii într-un număr 
extraordinar de mare. Voi spune aceste lucruri de fiecare dată când va veni vorba despre 
conducerea Aquavas, până când se va schimba ceva!” 

Referindu-se la acest proiect de hotărâre, constată că este vorba despre un plan de 
creștere a cheltuielilor vasluienilor cu apa și canalizarea, ceea ce înseamnă că facturile 
vasluienilor vor crește din nou de la anul, iar ei nu au fost informați în legătură cu acest 
lucru.  

Totodată, menționează: 
“Conducerea Aquavas, poate chiar conducerea consiliului județean, vă lăudați că 

faceți proiecte europene, ca și cum vasluienii ar fi doar beneficiari ai acestora, dar nu 
spuneți că acestea implică și costuri suplimentare pentru fiecare vasluian în parte. Eu nu 
susțin să nu aplicăm pentru finanțări și să nu facem proiecte, dar cred că acestea ar trebui să 
fie gestionate de către o conducere competentă care să fie permanent aplecată asupra 
problemelor cu care se confruntă vasluienii în relația cu operatorul de apă și canalizare, în 
speță Aquavas.” 

Precizează că nu este de acord cu propunerea acestui plan de creșteri minime. 
Vasluienii trebuie să știe că aceste creșteri nu sunt bătute în cuie și că ele pot fi modificate, 
dar în plus. Dacă tot se votează cu ușurință aceste creșteri minimale, solicit să se dea dovadă 
de responsabilitate față de vasluieni și să-și asume o plafonare a acestor creșteri. A venit 
momentul să nu se mai permită conducerii Aquavas ca prin acest management total 
neperformant, an de an să vină către consiliul județean și să solicite din nou o creștere a 
prețului la apă.  

Va vota “împotriva” acestui proiect de hotărâre și este convins că aceasta nu poate 
fi benefică, atâta timp cât nu se vor vedea schimbări în modul în care conducerea Societății 
Aquavas S.A. Vaslui își face treaba. 

Îl întreabă pe directorul general al societății dacă are cunoștință despre o 
reclamație pe care acesta a trimis-o către Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, 
autoritate care i-a răspuns astfel:  

„Cu privire la reclamația dumneavoastră înregistrată la ANPC cu nr. 136 din 
27.04.2022, ce are ca obiect prezumția prestării unui serviciu cu tarifare necorespunzătoare, 
în conformitate cu art.8 alin.(1) din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de 
soluționare a petițiilor, vă comunicăm următoarele: <Reclamația este întemeiată, deoarece 



prestatorul de servicii comunitare nu a respectat principiul neretroactivității, facturând 
serviciile într-un mod necorespunzător, chiar dacă a respectat pașii stabiliți prin 
reglementări.  

Pentru abateri de la legislația privind protecția consumatorilor, operatorul 
economic a fost sancționat contravențional, conform art. 4 din Legea nr. 363/2007  și ale 
O.G. nr. 2/2001, menționând că operatorul economic are dreptul de a se adresa instanței de 
judecată în urma depunerii unei contestații privind documentul de control.> 

Aștept răspunsul domnului director al Societății Aquavas S.A. Vaslui. Dacă nu s-a 
înțeles ceva, pe luna martie a fost facturat un preț mai mare care a fost stabilit pe 31 
martie și incorect s-a facturat de la 1 până la 31 martie. Aștept răspunsul cu interes! Vă 
mulțumesc!” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, dă 
cuvântul domnului ing. Gabriel Beșleagă, director general la Societatea Aquavas S.A. Vaslui. 

Domnul Beșleagă Gabriel precizează că domnul consilier județean Marius Arcăleanu 
s-a mai adresat cu astfel de remarci privind performanța, însă domnia sa și-a făcut 
întotdeauna datoria cu seriozitate și corectitudine, iar acuzațiile domnului consilier sunt 
interpretări care nu au legătură cu realitatea și cu mersul societății.  

Referindu-se la performanță, declară că există două stații de epurare noi, stații de 
tratare noi, cu apă de calitate. Din păcate, a apărut un disconfort pe care domnul consilier 
Arcăleanu îl exploatează în alt fel decât ar trebui, creat de acele lucrări de reabilitare pe 
rețele, însă nu poate fi făcută schimbarea acelor conducte fără a intra în subteran. 

Totodată, plecând de la performanța directă și lucrul direct în sucursală, declară: 
“Pe partea de operare țin să vă aduc aminte că toate acuzele care sunt aduse, cu 

facturi încărcate, cu furt, nu au legătură cu Aquavas, deoarece în conformitate cu legea ar 
trebui create asociațiile de proprietari care să se ocupe cu acea distribuire a cantității. Noi 
nu facem decât să luăm citirea la contorul de branșament și de acolo ne ocupăm noi și de 
această distribuire.  

Dacă v-ați fi interesat periodic, când este identificat cel care nu a transmis indexul 
corect - periodic se fac corecții care sunt afișate la scara blocului -, dacă aveți dovezi, vă rog 
să mergeți în instanță. Dar vă rog, nu ne mai faceți hoți! Nu suntem hoți, domnule 
Arcăleanu! Suntem chiar oameni serioși și este o echipă care muncește cu seriozitate acolo 
și, de vreo 3 ani de zile, în mod curent aruncați în obraz cu acuze nefondate. Dacă aveți 
dovezi, lucruri concrete, vă rog să mergeți în instanță, chiar nu am nimic împotrivă, este 
dreptul dumneavoastră, dar nu mai aruncați vorbe fără fundament. Vă mulțumesc!” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui,  dă 
cuvântul doamnei consilier județean Roxana-Mădălina Miron-Feraru. 

Doamna Roxana-Mădălina Miron-Feraru adresează domnului director Beșleagă 
rugămintea de a nu lua personal intervenția domnului consilier județean Arcăleanu, acesta 
fiind un discurs pur electoral.  

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

Domnul Marius-Marian Arcăleanu o întreabă pe doamna consilier județean Roxana-
Mădălina Miron-Feraru dacă locuiește la bloc sau la casă și câte mesaje primește zilnic de la 
persoane ori proprietari de apartamente care au această problemă și care, de câțiva ani de 
zile, au ajuns la disperare. 

 Precizează că nu s-a adresat personal domnului director Beșleagă, ci întregii 
conduceri. Îl roagă pe acesta să răspundă punctual la reclamația făcută către Protecția 
Consumatorilor. Este convins că se pot face multe lucruri în această privință, un lucru foarte 
important fiind acela de a ieși domnul director sau altcineva din conducerea Societății 
Aquavas S.A. Vaslui în fața vasluienilor pentru a le explica ce au de făcut astfel încât pe 
facturile care vin să nu mai apară acei m3 de apă în plus facturați și neconsumați.  

Întreabă dacă există vreun UAT în România unde operatorul de apă și canalizare 
facturează de această manieră. Legislația care permite acest lucru spune că, în momentul în 
care consumatorii sunt individuali, facturarea se face la contorul de branșament, lucru care 



se știe. Contorul de branșament este de o clasă de precizie mult mai mare decât 
repartitoarele de costuri sau apometrele pe care fiecare le are în casă.  

Declară: 
“Este un aspect care ar duce ca în factura cetățeanului să apară 0 sau 0,0 mai 

puțin, în plus într-o lună, în minus în alta, poate în plus în mai multe luni. Vreau să vă spun 
încă o dată și vă rog, și rog și conducerea consiliului județean ieșiți și explicați-le 
vasluienilor care este cauza acestor m3 de apă din facturile lor. Sunt cauze obiective, sunt 
fapte care pot fi preîntâmpinate ca să nu mai apară acești m3 de apă în facturi. Știm toate 
aspectele, că instalațiile sunt vechi, se produc avarii, dar nu v-am auzit niciodată să ieșiți și 
să le spuneți oamenilor: <Organizați-vă în asociații de proprietari, alegeți-vă o conducere 
corectă și atunci aceste probleme nu vor mai apărea!> Dacă de la contorul de branșament 
conducta pleacă în casă la om fără să aibă pierderi, dacă preîntâmpinăm un fenomen de 
fraudă și alte lucruri pe care nu le mai detaliez aici, cu siguranță acest aspect ar fi stopat în 
județul Vaslui, în municipii și în orașe – vorbim de Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești -, acolo 
unde majoritatea clienților sunt persoane fizice și sunt facturați individual, nu prin 
asociațiile de proprietari.  

Eu sper ca ceea ce am expus astăzi să vă determine să comunicați mai mult, pentru 
că este una din problemele principale când nu comunicați cu noi, cetățenii din municipiile 
județului Vaslui, din orașe, cei care locuim la bloc. Eu locuiesc la bloc și lună de lună mă 
lovesc cu astfel de probleme. Cei care nu locuim la case, nu cunoaștem acest aspect, de 
aceea vorbesc cu mulți colegi care stau la casă și nu prea înțeleg ce tot vreau eu cu Aquavas-
ul ăsta. Mulțumesc că m-ați ascultat și sper să fi tras semnalul de alarmă care să oprească 
acest fenomen, care tot așteptăm să se oprească de ani de zile!” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, dă 
cuvântul doamnei consilier județean Carmen Bularda. 

Doamna Carmen Bularda îl întreabă pe domnul director Beșleagă dacă Societatea 
Aquavas S.A. Vaslui a luat vreo măsură în sensul limitării stopării acestei acțiuni și dacă s-au 
gândit la contoare inteligente cu transmitere la distanță. Întreabă acest lucru, pentru că au 
apărut pe licitații foarte multe companii de apă, în special din Ardeal, care fac această 
schimbare, sunt omologate și pot fi schimbate, având ca scop reducerea furtului. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, dă 
cuvântul ordonatorului principal de credite, acționarul principal din Aquavas - domnul 
Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  precizează că, 
dacă este cineva vinovat, acela este consiliul județean, deoarece solicitarea a fost făcută la 
timp, dar hotărârea a fost aprobată în data de 31. Dacă ar fi fost atenționați la timp, ședința 
ar fi fost convocată mai devreme și, prin urmare, nu se poate imputa conducerii Societății 
Aquavas S.A. Vaslui. Întrucât conducerea Societății Aquavas S.A. nu este veșnică,  există 
posibilitatea ca, în momentul în care mandatele expiră, să participe oricine la concursul de 
management pentru a ocupa funcția respectivă și, astfel, problemele să fie rezolvate într-o 
altă modalitate.  

Menționează faptul că, atunci când s-a început aplicația pe Programul Operațional 
Sectorial de reabilitare a sistemelor de apă și canalizare din localitățile Vaslui, Bârlad, Huși și 
Negrești, a spus că aceste reabilitări nu vor duce la distribuirea gratuită a apei. Există costuri 
care trebuie recuperate, rețelele sunt în funcțiune permanent, iar la expirarea duratei de 
funcționare acestea trebuie să fie și înlocuite, adică să existe fondul, amortizarea făcută 
pentru a le înlocui.  

 S-a adus la cunoștință orice schimbare în acest domeniu și i-a rugat pe cei de la 
Aquavas să deschidă site-urile în permanență. 

Adresează rugămintea ca, în cazul în care există cineva cu o astfel de problemă, să 
vină cu facturile pentru a lămuri situația. Dacă aceasta a fost creată dintr-o eroare a 
operatorului Aquavas, se va rezolva, iar dacă este din neînțelegerea consumatorului, va 
trebui să își corecteze atitudinea.  

Consideră că atunci când se vorbește de fraude, se fraudează cetățenii între ei, nu 
contează că ai apometru în casă.  



Totodată, precizează faptul că operatorul trebuie să se afle în permanență în 
echilibru economic, în caz contrar se aduce în discuție în fiecare an costul evoluției tarifare. 
Este greu de realizat o asociație. Susține că trebuie calculat care sunt costurile reale, care 
sunt beneficiile, cât cheltuie consiliul județean pentru a duce cele două aplicații pe 
Programul Operațional Sectorial și pe POIM. Legea spunea că, dacă se vrea a se intra pe POIM, 
trebuie să se facă o asociație de dezvoltare intercomunitară, trebuie preluate acțiunile de la 
Societatea AQUAVAS S.A., pentru a avea o situație clară, să fie un acționar majoritar, să știe 
cui îi sunt date fondurile. Precizează că nu este o rețea perfectă de aducțiune cu apă.  

Toată apa potabilă din județ este vândută de către Societatea Aquavas S.A Vaslui și 
comuna Tutova, dar aceasta din urmă ar avea o autorizație foarte veche și nu ar mai avea 
voie să funcționeze conform legii. Există o problemă foarte serioasă, deoarece se contribuie 
la sporirea gradului de atitudine refractară a cetățenilor fără o bază reală. Nici beneficiarilor 
nu le servește să le fie create permanent nemulțumiri; chiar le-a recomandat să meargă în 
justiție și, dacă vor câștiga, își vor recunoaște vina. Nu dorește să poarte oamenii în justiție, 
dar să vină cu facturile să fie analizate. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
precizează că pentru a putea face plafonare este necesar să fie acordate compensații și nu 
sunt în măsură să facă aceste lucruri. Prețul aprobat de ANRSC pe anul acesta nu are toate 
cheltuielile cuprinse și vor fi multe bătăi de cap pentru a putea închide un bilanț pozitiv pe 
acest an. Aceste lucruri sunt știute de toată lumea și au fost discutate în cadrul asociației în 
momentul când s-a discutat prețul, fiind varianta prezentată de ANRSC, iar o parte din 
creșteri au fost ulterioare prețului fixat.  

Invită consilierii județeni să participe la întâlnirile asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară, unde fiecare coleg care este parte în asociație are un mandat special primit 
de la fiecare consiliu local pentru a vota aceste lucruri. Proiectele europene aduc dezvoltare, 
extindere și un grad mai ridicat de civilizație, iar orice grad de civilizație ridicat aduce și 
costuri suplimentare. 

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

Domnul Vasile Voicu susține că au fost multe probleme și la Negrești, dar nu ar 
trebui făcute aprecieri la adresa conducerii Societății Aquavas S.A. Pe lângă problemele 
cetățenilor, aceștia nu au înțeles faptul că ei sunt proprietari în blocul respectiv și nu este 
primăria obligată să le repare țevile în subsol. Pe domnul director Beșleagă îl cunoaște de 
mulți ani, îl apreciază ca pe un bun specialist și nicidecum de incompetență.  

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

Domnul Marius-Marian Arcăleanu consideră că este foarte importantă dezbaterea 
acestui subiect și poate conducerea Societății Aquavas S.A. va pleca de la această ședință cu 
o soluție.  

Precizează faptul că operatorul economic Aquavas prestează un serviciu public, la 
acest lucru trebuie să te gândești când vorbești de profit. Societatea abia supraviețuiește și 
sunt diverse probleme.  

Zilnic vorbește cu muncitori din Societatea Aquavas S.A., cu ingineri, maiștri, și nu 
sunt mulțumiți de condițiile în care lucrează, de baza materială, nu sunt mulțumiți de nimic. 
Muncitorii direct productivi se plâng permanent, la fel și clienții care ar trebui să primească 
un serviciu de calitate. Nu a spus niciodată că Aquavas fură, dar s-ar putea spune că fură prin 
faptul că nu vine să le explice oamenilor ce au de făcut, pentru a nu mai exista acele 
pierderi. Îi propune domnului director să iasă împreună să stea de vorbă cu cetățenii, pentru 
a le explica ce e de făcut ca proprietarii să nu mai plătească apa în plus.  

Întreabă de ce nu se plâng cetățenii vasluieni și de serviciile de salubrizare. Susține 
că este o problemă de ani de zile și conducerea Societății Aquavas S.A., dar și conducerea 
consiliului județean nu fac nimic.  

Așteaptă un răspuns de la domnul director Beșleagă, deoarece facturarea o face 
Societatea Aquavas S.A. Vaslui, în baza unui contract în care se stipulează cum se facturează.  



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
domnului consilier județean rugămintea de a nu mai exagera cu discursul și de a nu mai 
insulta conducerea Societății Aquavas S.A. Vaslui. 

Precizează faptul că s-ar putea organiza o activitate specială a consiliului județean 
pentru a dezbate problema prețurilor, dar proprietarii locuințelor trebuie să se organizeze, la 
rândul lor, și să își repare defecțiunile.  

Totodată, propune închiderea dezbaterii acestui subiect, cu precizarea că ședințele 
sunt publice și că orice cetățean poate veni să asiste la ședința consiliului județean.  

Domnul Marius-Marian Arcăleanu îl întreabă pe domnul director Beșleagă dacă a 
primit solicitarea de la ANPC și care sunt intențiile dumnealui, deoarece este important ca 
cetățenii să știe dacă vor primi diferența de bani înapoi. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,  precizează că 
Aquavas este o societate comercială și are toate atributele unei societăți comerciale care 
lucrează în sistem concurențial. În ceea ce privește întrebarea adresată domnului director 
Beșleagă, s-a răspuns pe parcursul dezbaterii. 

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

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 26 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” 
(Marius-Marian Arcăleanu) și 4 “abțineri“ (Mitică Afteni, Mihaela-Vica Bîicu, Carmen Bularda 
și Iuliana Teslariu). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului Județului  Vaslui în Adunarea Generală a Asociației 
pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu 
Apă și de Canalizare din Municipiile  Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești -  județul Vaslui 
(APC VASLUI). 

* 
Revine în sala de ședință domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele 

Consiliului Județean Vaslui. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 

 
* 

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

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. 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 organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui. 

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Bogdan Rotariu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 

 
* 



VII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 19 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, cu modificările ulterioare și dă cuvântul domnului Cain Dan-Liviu, 
preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea 
consiliilor locale pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

Preşedintele 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 referindu-se la impactul financiar asupra bugetului din 

referatul de aprobare al președintelui consiliului județean, care este de 2675 lei/lună, l-a 
comparat cu salariul minim de 2550 lei/lună și a constatat că este un spor semnificativ pentru 
acea persoană. Se bucură că a promovat examenul pe categorie și merge mai departe și speră 
că se va îmbunătății activitatea în interiorul compartimentului. 

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
problema îmbunătățirii activității nu depinde numai de promovarea examenului, ci ar trebui 
găsit un al doilea auditor, care nu se găsește, pentru că salariile sunt foarte mici în raport cu 
ceea ce se practică pe piața auditorilor. Dacă există cineva care îndeplinește condițiile legale 
este rugat să se prezinte la concursul organizat pentru a ocupa postul respectiv.    

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 pentru 
modificarea poziției nr. 19 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui     nr. 
93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare. 

 
* 

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

prezintă proiectul de hotărâre privind  actualizarea componenței Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
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 (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

actualizarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui. 

 
 



* 
Revine în sala de ședință domnul consilier județean Bogdan Rotariu. 
Părăsește sala de ședință doamna consilier județean Carmen Bularda. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 

 
* 

IX. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
invită pe domnii consilieri județeni la analizarea plângerii administrative prealabile 
înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 12098/2022, transmisă și publicată pe site-
ul instituției, în care se solicită reexaminarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.129/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 
210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului 
public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire 
a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane 
prin curse regulate pentru perioada 2022-2032, în Județul Vaslui, în sensul revocării acestui 
act administrativ. 

Menționează că, în data de 23.08.2022, s-a pus la dispoziția consilierilor județeni 
pe e-mail punctul de vedere cu privire la această plângere. 

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

cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob întreabă, chiar dacă s-a primit un punct de vedere scris în acest 

sens, de ce nu este bună plângerea prealabilă.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului consilier județean Dan-Liviu Cain. 
Domnul Dan-Liviu Cain informează că plângerea prealabilă a fost analizată în 

cadrul comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor 
locale, solicitând suport tehnic din partea doamnei Diane-Elena Ursulescu, secretarul general 
al județului. 

Precizează că în cadrul comisiei s-a exprimat un vot referitor la reexaminarea 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 129/2022, dar nu poate fi eliberat un aviz în acest 
sens. Menționează că votul exprimat în cadrul comisiei a fost de respingere a plângerii. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
reamintește că s-a pus la dispoziția consilierilor județeni pe e-mail punctul de vedere cu 
privire la această plângere. Dă cuvântul doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu întreabă ce se va face în situația în care traseele vor fi 
individuale și nu pe grupe, așa cum a fost în hotărârea anterioară, sau în situația în care pe 
un anumit traseu nu va fi niciun operator la licitație, presupunând că, ulterior, vor apărea 
reclamații din partea cetățenilor. 

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că a 
depus toate eforturile necesare pentru a oferi un punct de vedere referitor la solicitarea unui 
grup de transportatori de a anula ultima hotărâre în ceea ce privește organizarea trsnportului 
în comun.  

Declară: 
“Nu am spus că este obligatoriu să respingeți, ci am spus că eu vă voi propune 

respingerea solicitării celor opt transportatori, întrucât, încă de la începutul acestei 
argumentații, v-am arătat care sunt posibilitățile legale în această materie. Potrivit 
articolului precizat acolo, autoritățile publice locale sunt libere să hotărască asupra 
modalității de gestiune. Nu poate nimeni să vină să spună: <Hotărâți așa!>. Dacă sunt libere, 
înseamnă că eu supun votului dumneavoastră un punct de vedere – întâmplarea face că 
punctul de vedere pe care eu îl supun votului dumneavoastră a fost exprimat prin a doua 
hotărâre, pentru că a fost o inițiativă a președintelui consiliului, și că această inițiativă a 



trebuit, încă de la vremea respectivă, să întrunească toate exigențele legale. Nu am încălcat 
niciun milimetru legea! 

Revin din nou la precizarea pe care am făcut-o: trebuie să vin în fața 
dumneavoastră, pentru că numai consiliul este liber să hotărască oportunitatea.  Cei opt 
transportatori, din 42, vor să se facă numai așa cum vor ei. Ideea inițială, pe care și eu am 
analizat-o, a fost aceea de a organiza pe grupe de trasee. Reacția celor 42 de transportatori 
a fost de asemenea natură, încât a trebuit să reanalizăm propunerea și le-am propus să 
organizăm pe trasee achiziționarea acestui serviciu. 

Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, în acest moment, așa funcționează 
transportul, de ani de zile, în formula actuală. Eu nu am propus decât reluarea formulei 
actuale, ca urmare a numeroaselor semnale și a faptului că suntem, totuși, într-o piață 
liberă, și nu ar trebui printr-o anumită hotărâre, chiar dacă este solicitată de unii dintre 
grupurile de transportatori să limiteze accesul celorlalți <Pentru că așa vrem noi!>  Domnii 
transportatori care au făcut această chestiune aveau dreptul să facă, nu le imput absolut 
nimic, dar eu, ca inițiator, îmi mențin punctul de vedere, întrucât am urmat toți pașii legali 
pentru elaborarea hotărârii și pentru această hotărâre s-a dat votul legal. Noi avem 
obligația, potrivit legii, ca până la sfârșitul anului, să scoatem la licitație toate traseele, 
astfel încât să putem încheia contractul pe o durată de 10 ani. Mai mult de atât, din punct 
de vedere legal, nu se poate spune!” 

Dă cuvântul doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
Doamna Mihaela-Vica Bîicu precizează că a înțeles existența legalității hotărârii, 

dar transportatorii, cei care au formulat plângerea, au fost afectați de această modificare. 
Din momentul publicării hotărârii, probabil au luat măsuri de a îndeplini condițiile de a 
participa la licitație.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că acele 
măsuri le servesc foarte bine și pentru participarea la licitație. Numai că acele măsuri pe care 
le vor ei, în același timp nu servesc celorlalți, restul transportatorilor care ar fi, oarecum, 
împiedicați datorită unui grup restrâns de oameni să participe la această atribuire. Nu spune 
nimeni că aceia vor câștiga, ci pot să câștige toți acei transportatori care au luat măsuri 
potrivit posibilităților lor. Pot câștiga tot ei, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i împiedice 
pe ceilalți.  

Doamna Mihaela-Vica Bîicu declară că va fi concurența mai mare, dar riscul  este 
legat de faptul că pe traseele mai puțin atractive este posibil să nu fie niciun operator 
economic la licitație.    

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu se va rezolva în acest fel cu traseele mai puțin atractive. Reamintește faptul că s-a 
discutat în repetate rânduri și abia în această formulă vor fi rezolvate. Acestea sunt condițiile 
de astăzi; a avut de-a face cu foarte multe plângeri ale prestatorilor, inclusiv cei care solicită 
anularea hotărârii. 

Transportul s-a desfășurat în cea mai mare parte conform legii și cu achiziția care a 
existat. Nu există niciun fel de daună care să fie adusă. Poate unii se gândesc că ar putea să 
liciteze la prețuri mult mai mari, dar acest lucru nu poate fi acceptat, pentru că prețurile tot 
mai mari sunt practicate în raport cu consumatorii serviciului respectiv. Prețurile și le 
stabilesc singuri și cu ele pot veni la licitație, urmând a se lua o decizie. Cu atât mai mult, 
vehemența acestor cereri de respingere este luată în discuție, cu cât în acest moment și de 
ani buni de zile serviciul se prestează în această formă. 

Fiecare transportator este liber să procedeze conform intereselor sale. Este un 
anumit interes al unui grup de transportatori care vor să impună acest lucru aducând în fața 
consilierilor județeni această solicitare. Domnia sa a propus respingerea acestei solicitări, dar 
nu vrea să influențeze hotărârea nimănui. Fiecare va vota cum va crede de cuviință.        

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că adresabilitatea Caietului de sarcini, luând în calcul legislația din România și 
Regulamentul european nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport, este mult mai 
largă, nu se rezumă la cei 8 sau 42 de transportatori, ci la un spectru mai larg de prestatori 
care pot veni și licita aceste trasee. 



Pe de altă parte, există instrumente necesare în cazul în care se va ajunge la ceea 
ce spune 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, declară: 
“Ideea că noi ne-am luat anumite măsuri de a îmbunătăți parcul, nu este o idee 

care numaidecât trebuie să ne conducă pe noi că trebuie să ținem cont de punctul lor de 
vedere. Poate veni un transportator, foarte capabil din punct de vedere financiar, la toate 
traseele respective sau la grupele de trasee, cu cele mai mari punctaje și atunci acesta va 
câștiga; nu înseamnă că, numaidecât, cei opt! 

Am revenit asupra acestei idei, pentru că trebuie să oferim o șansă fiecăruia 
dintre participanții la această activitate concurențială. Atunci vom vedea: unii poate vor 
câștiga 10 trasee, alții vor câștiga două trasee sau niciunul. În punctarea elementelor care 
duc la câștigarea acestei licitații se află inclusiv aceste dotări sau ceea ce spun dumnealor că 
și-au luat măsuri suplimentare. Trebuie să înțeleg că, dacă nu era pe grupe de trasee, ei nu-
și mai luau măsurile necesare, veneau cu cele mai proaste mijloace? În funcție de 
capacitatea fiecărei societăți comerciale prestatoare, oamenii își rezolvă interesele așa cum 
cred ei. Nu pot eu să le spun când să-și cumpere mijloace noi sau când să nu-și cumpere! Pe 
noi ne privește să creăm un cadru bun concurențial pentru atribuirea serviciului și ne 
privește corectitudinea prestației pentru care nu avem foarte multe mijloace să o 
asigurăm.”    

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

Domnul Liviu Iacob declară că nu s-a îndoit niciodată de bunele intenții ale 
domnului președinte Dumitru Buzatu care, după cum a văzut la această hotărâre, s-a cam 
schimbat pe traseu. 

Declară: 
“Noi suntem într-o situație de fapt, astfel: am adoptat o Hotărâre nr. 210/2021, 

care a fost modificată prin această hotărâre contestată de cei 10 transportatori. După 
părerea mea, contestația este admisibilă și am să vă explic de ce. 

Prima hotărâre a fost adoptată – dacă nu mă înșel și aș vrea să mă contraziceți - în 
baza unui Studiu de oportunitate care a fost aprobat de consiliul județean prin anexa nr.1 a 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.210/2021. Acest Studiu de oportunitate a făcut o 
analiză asupra transportului care spuneți că funcționează și cum poate fi îmbunătățit. 
Concluzia acestui studiu a fost ca aceste trasee să fie date pe pachete de trasee, având în 
vedere faptul că există trasee care sunt mai puțin economice, în sensul că transportatorii pot 
face pierderi și să nu fie interesați transportatorii să facă, să nu existe suprapuneri de 
trasee, în final să eficientizeze transportul. În baza acestui studiu s-a aprobat acea primă 
hotărâre, nr.210/2021.   

Ați venit, domnule președinte, cu propunere de modificare, fără să aveți un Studiu 
de oportunitate și, mai rău, Studiul de oportunitate care recomandă aceste grupe de trasee 
este în vigoare, nu a fost modificat. Nu ați avut o altă documentație în baza căreia să 
modificați această hotărâre. Practic, după părerea mea, hotărârea nouă se bate cap în cap. 
Are un Studiu de oportunitate care spune altceva, iar hotărârea, în întregul ei, spune altfel. 

Din punctul meu de vedere este nejustificată modificarea Hotărârii nr.210/2021, a 
fost adoptată fără vreun fundament și, probabil, va produce anumite efecte. ” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
aceste efecte vor fi pozitive.  

Domnul Liviu Iacob consideră că acestea nu vor fi pozitive, precizând: 
“Părerea mea este că, dacă am avut un Studiu de oportunitate și nu l-am 

modificat, nu putem să modificăm nici această hotărâre. Mai mult, această hotărâre a intrat 
în vigoare la începutul anului pentru a se pregăti licitația din cursul anului, pentru ca anul 
acesta să putem delega gestiunea serviciilor de transport. Probabil că, prin contestațiile care 
se depun și se vor depune, ne vom prelungi la anul să avem această licitație. 



(…) Noi, prin această hotărâre, totuși, modificând-o, am făcut o chestie unică în 
lumea asta: încercăm să avantajăm operatorii care dețin parcul vechi de autobuze. Prin 
punctajul care a fost modificat, tocmai asta facem și nici la modificarea punctajului nu am 
avut niciun argument. Toată hotărârea a fost, practic, fără argumente care să justifice 
modificarea.  

Legat de valoarea contractului, ați văzut că au avut dreptate contestatarii și, 
probabil, și pentru celelalte puncte semnalate, într-adevăr, au dreptate. Având în vedere 
faptul că hotărârea a fost luată fără fundament și fără o justificare clară, mă bate gândul că 
aveți oarece interese obscure în transportul local.”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că are 
niște interese exprese pe care le va preciza. 

Domnul Liviu Iacob consideră că ar trebui admisă contestația și, eventual, dacă se 
va dori, adoptarea unei alte hotărâri, dar cu o analiză foarte clară cum a fost acel Sudiu de 
oportunitate care să justifice măsurile luate. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, îl 
întreabă pe domnul Liviu Iacob: “Studiul de oportunitate are rol consultativ sau votează el în 
locul meu?” 

Domnul Liviu Iacob precizează că Studiul de oportunitate este o analiză care, 
odată adoptată de consiliul județean ca anexa nr.1, votată, devine obligatorie. Întreabă dacă 
Studiul de oportunitate, anexa nr.1, a fost modificat. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
Studiul de oportunitate nu a fost modificat și este valabil. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
menționează că a fost inițiat un alt proiect de hotărâre. 

Domnul Liviu Iacob întreabă, dacă a fost aprobat de consiliul județean și dacă este 
valabil, de ce s-a modificat hotărârea. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că este imperios necesar să implementeze acest program de transport la haosul 
prețurilor care este pe piață. Acest program va implementa, odată pentru totdeauna, 
prețurile anual, conform ANRSC, pe perioada celor 10 ani. 

Îl întreabă pe domnul consilier județean Liviu Iacob dacă un Studiu de oportunitate 
votează în locul domniei sale. 

Domnul Liviu Iacob precizează că au aprobat un Studiu de oportunitate, pe care și 
l-au însușit, iar în baza acestuia se iau niște decizii. S-a venit cu un alt proiect de hotărâre 
prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.210/2021. Acea hotărâre nu 
mai are nicio justificare, în sensul existenței unui Studiu de oportunitate care să precizeze că 
decizia luată este bună. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
menționează că este la fel ca și la comisii, având un rol consultativ. În plen se va vota cum se 
va considera că este mai bine pentru dezvoltarea județului Vaslui. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
Studiul de oportunitate, care nu se referă numai la acest aspect, este un studiu complex și, în 
același timp, o cerință a legii. Pot exista o mulțime de studii care argumentează o chestiune, 
dar asta nu obligă la votul în plen. Nici măcar judecătorul oricărei instanțe din această țară 
nu-l poate obliga pe domnul consilier județean Liviu Iacob să voteze într-un anumit fel. 
Explicațiile au fost atunci, acum au fost doar reluate pentru a face precizările necesare. 

Interesul său expres în problema transportului este ca acesta să se desfășoare în 
cele mai bune condiții, cu prețurile cele mai scăzute și în beneficiul călătorilor. Din acest 
motiv s-a intervenit și se confruntă cu intervenția a opt transportatori.   

În ce privește cealaltă marotă, că se dorește pe grupe de trasee, sunt trasee care 
nu sunt economice, dar le va suporta consiliul județean. Ar vrea să vadă care sunt 
transportatorii care din profitul lor prognozat sacrifică o parte, ca să scadă prețul biletelor, 
să facă transport pe rutele neeconomice. Mai mult decât atât, legea spune altceva: pentru 
rutele neeconomice, dar pe care trebuie transportate persoane, se acordă subvenție de către 
consiliul județean. Scopul nu este de a-i ruina pe transportatori, ci de a-i sprijini. Să se 



liciteze tot ce este de licitat și, dacă transportul este neeconomic, se va face un studiu, se va 
vedea cât de mare trebuie să fie subvenția și se va acorda de către consiliul județean. 
Serviciul trebuie prestat către populație; aceasta este formula legală, nu să se apeleze la 
mila transportatorului că va sacrifica acesta din banii săi și-i va duce pe cei din nu știu care 
sat îndepărtat la Bârlad sau la Vaslui. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că fișa de calcul anuală se face pe fiecare traseu în parte, indiferent dacă se 
merge pe grupe de trasee sau pe traseu individual. Ideea că nu se vor acorda compensații la 
anumite trasee este falsă.  

Domnul Liviu Iacob declară că, nefundamentat, s-a adoptat o hotărâre și această 
chestiune va fi admisibilă în instanță. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, considerând că 
a explicat destul de bine și nu a ezitat să menționeze Studiul de oportunitate care este o 
obligație a consiliului județean, precizează că din această obligație nu poate să rezulte 
obligația de a vota într-un anumit fel.  

Declară: 
“Ideea este că noi poate nu am citit cu foarte mare atenție Studiul de 

oportunitate. Mi-am pus întrebarea și de aceea am și acceptat să reformulăm propunerea 
noastră: cum adică a făcut studiul acela și ne dă o unică direcționare, când legea spune că  - 
el poate să se pronunțe, să facă o propunere - oportunitatea este a noastră, noi apreciem 
dacă este oportun sau nu.” 

Domnul Liviu Iacob întreabă dacă, în momentul efectuării Studiului de 
oportunitate, consiliul județean a fost consultat. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
Studiul de oportunitate a fost acceptat, considerând că, îndeplinind dispoziția legală, nu mai 
contează conținutul acestuia. 

Domnul Liviu Iacob declară: 
“Să înțelegem că ne prezentați niște documente care doar le prezentați că așa 

spune legea, dar nu contează ce documente!” 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Poate nu am studiat noi cu destulă atenție; nu numai noi, ci și dumneavoastră, 

toți! L-am fi întrebat atunci de ce el evită precizarea faptului că asta este o oportunitate, 
dacă mai există și alta.” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, îl 
întreabă pe domnul consilier județean Iacob: 

“Să înțeleg că dumneavoastră, în expertizele dumneavoastră, vă consultați cu cel 
pe care îl analizați?” 

Domnul Liviu Iacob răspunde: 
“Normal! De fiecare dată când fac o expertiză chem părțile și, de față cu ei 

stabilim niște treburi. Ascultăm punctul de vedere de la toată lumea și îl trecem în 
expertiză.” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
mulțumește domnului consilier județean pentru răspuns. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
Domnul Marius-Marian Arcăleanu dorește să adreseze domnului președinte Dumitru 

Buzatu două întrebări. 
Prima întrebare este legată de plângerea administrativă prealabilă în care la un 

paragraf se discută despre o soluție de împărțire a programului pe trasee individuale în 
județele Arad și Alba unde, în urma acestei metode, au rămas trasee neatribuite – la Alba în 
proporție de 57% și la Arad în proporție de 90%. Întreabă dacă a existat curiozitatea de a 
discuta cu factorii de decizie despre acele două județe. 

A doua întrebare este dacă, până la acest moment, județul Vaslui a acordat 
compensație și în ce valoare.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că, până la această dată, nu s-au acordat compensații. Nu s-au primit decât acele 



subvenții pentru elevi. Acest program s-a preluat din mers; de abia acum sunt titularii acestui 
program, prin licitația care urmează să se facă.   

Domnul Marius-Marian Arcăleanu întreabă dacă, de acum încolo, se urmărește să 
se acorde compensații. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
menționează faptul că nu se urmărește acest lucru și nici nu crede că se va ajunge până aici.  

Domnul Marius-Marian Arcăleanu întreabă: 
“Credeți că nu vom ajunge să dăm compensații unor transportatori? Sper că va 

rămâne înregistrată această ședință și sper să aveți dreptate. Eu nu cred că o să aveți 
dreptate!” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 
că se bucură că va fi înregistrată această ședință, dar ca dialog între cele două persoane. 
Restul, se va vedea în funcție de implementarea acestui Caiet de sarcini, unde se vor situa. 

Dă cuvântul domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: 
“Eu cred că vom ajunge să acordăm, pentru că până acum au existat și situații în 

care nu am putut să acoperim unele trasee, din cauză că nu se ducea nimeni la ele, pentru că 
nu erau rentabile. Dar, totuși, acolo existau persoane care trebuia să călătorească și apelau 
la fel și fel de mijloace ca să ajungă și ei la Vaslui sau unde au un interes.  

De data aceasta, dacă este nevoie, vom acorda subvenția, pentru că noi urmărim 
ca tuturor persoanelor să le asigurăm accesul la toate serviciile publice și, dacă va fi nevoie 
și cât va fi nevoie, vom acorda această subvenție ... Până acum nu, dar nici nu am fost noi 
gestionarii de la început ca să fim într-o asemenea situație și nici legea nu era chiar de la 
început în care să se prevadă alocarea acestor subvenții și niciun transportator sau vreo 
unitate administrativ-teritorială. Transportatorul nu a cerut subvenție, iar unitatea 
administrativ-teritorială nu a cerut trasee acolo unde este nevoie de subvenție. Dar, dacă 
vor cere, noi avem deschiderea necesară și va trebui să vedem de unde luăm și banii necesari 
pentru acoperirea acestor cheltuieli.” 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu întreabă dacă acești bani există. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

trebuie să fie. Referitor la județele Arad și Alba, declară că nu cunoaște condițiile reale din 
cele două județe.  

Există posibilitatea organizării unei a doua sau a treia atribuiri, până la acoperirea 
tuturor traseelor. Dacă, în mod real, nu va exista capacitate de acoperire a traseelor, nu va 
avea ce să facă, consiliul județean nu poate presta transportul. Acesta nu poate fi făcut decât 
de niște transportatori autorizați. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, este de 
părere că ar putea face și o asociație de dezvoltare intercomunitară acolo unde este nevoie 
de compensații și ar putea conlucra cu unitățile administrativ-teritoriale, în așa fel încât să 
găsească o soluție ca cetățenii să se poată mișca în acest sens.  

Domnul Marius-Marian Arcăleanu precizează: 
“Ce-mi vine mie acum în minte este o societate de transport care este chiar în 

municipiul Vaslui și știm cu toții că nu merge chiar atât de bine și vreau să vă aduc la 
cunoștință că s-au dat compensații în sume destul de mari.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează că, 
fiind o societate subvenționată, nu poate să efectueze transport intern în județ. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că, neavând acțiuni sau părți sociale la acea societate - consiliul județean -, nu se 
poate pronunța în acest sens. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu declară că grupul consilierilor județeni ai Partidului 

Național Liberal, așa cum s-a pronunțat și altă dată, a respectat opinia inițiatorului și 
reamintește că a sprijinit acea variantă care s-a votat în luna decembrie. Vor proceda la fel și 
acum, susținând plângerea administrativă prealabilă depusă de o parte dintre acei 



transportatori. Dacă nu se va clarifica, în ultimă instanță tot se va ști cine și cum are 
dreptate.   

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
recomandă un exercițiu în ceea ce privește votul, fiind o întrebare cu diverse capcane: 
Sunteți de acord cu solicitarea de revocare a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
129/2022? Cine este de acord cu revocarea votează “pentru”, cine nu este de acord cu 
revocarea votează “împotrivă”, iar ceilalți se “abțin”, după caz. 

Este vorba de solicitarea de revocare a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui              
nr. 129/2022, din acest motiv a recomandat un exercițiu de vot, ca nu cumva colegii de la 
Partidul Național Liberal să greșească și să voteze “împotrivă”. 

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă dacă, din punct de vedere procedural, nu ar fi 
fost nevoie de un proiect de hotărâre care să facă referire la această revocare. Proiectul se 
votează, în timp ce o analiză, nu. Nu este jurist de meserie, dar se gândește că întotdeauna a 
votat proiecte de hotărâre, nu analize a unor plângeri prealabile. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că una este un proiect de hotărâre, alta este o solicitare de revocare.  

Declară: 
“Noi respingem solicitarea de revocare, dar noi avem proiectele de hotărâre pe 

care l-am abrogat, respectiv l-am aprobat prin Hotărârea nr.129/2022. Avem o întrebare pe 
care o supunem la vot: suntem de acord cu plângerea sau nu?” 

Domnul Liviu Iacob declară că tot o hotărâre ar trebui luată în acest sens.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că pot 

adopta tot felul de soluții, dar o soluție foarte simplă era să exprime un vot pentru admiterea 
cererii formulată în plângerea prealabilă. Oricum va trebui să se vină cu un proiect de 
hotărâre, dacă se va admite acest lucru, pentru că nu există altă posibilitate directă. Pentru 
că a fost formulată astfel, adresează rugămintea de a supune la vot așa cum a fost formulată: 
se admite sau se respinge solicitarea din plângerea prealabilă.  

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului, precizează că, în 
cazul aprobării revocării acestei hotărâri, se va veni cu un proiect de hotărâre în acest sens. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
înțelege de ce s-a apelat la acea plângere prealabilă.  

Domnul Liviu Iacob precizează că așa este procedura, înainte de a ajunge în 
instanță, iar prin hotărârea pe care o ia consiliul județean astăzi, dacă se admite plângerea 
prealabilă, se anulează printr-o hotărâre ultima hotărâre. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că o 
procedură simplă ar fi fost să formuleze o nouă hotărâre, dar s-a apelat la această plângere 
prealabilă, menționând: “La această cerere de a invalida hotărârea, noi vom răspunde că nu 
o invalidăm, că rămâne așa. Normal ar fi ca întrebarea să fie formulată astfel: Cine este 
“pentru” admiterea solicitării formulată prin plângerea prealabilă și cine este “contra”?” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului întrebarea: ”Cine este “pentru” admiterea solicitării din plângerea prealabilă?” 

Precizează că s-au înregistrat: 11 voturi “pentru” (Mitică Afteni, Marius-Marian 
Arcăleanu, Mihai Ardeleanu, Mihaela-Vica Bîicu, Sorin Braniște, Valentin Crețescu, Liviu 
Iacob, Bogdan Rotariu, Gheorghe Ștefan, Gheorghe Veziteu, Iuliana Teslariu), 19 voturi 
“împotrivă” (Buzatu Dumitru, Mădălin-Claudiu Căciulă, Lucian-Corneliu Chirica, Dorin Emil, 
Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costică, Marian Dan-Mihai, Miron-
Feraru Roxana-Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf 
Vasile, Șteimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț, Voicu Vasile, Zară 
Costel) și 1 “abținere” (Dan-Liviu Cain). 

Cu majoritate de voturi solicitarea de revocare a Hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui nr. 129/2022 a fost respinsă. 

 
 



* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Liviu Iacob. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 30. 

 
* 

X. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea alineatului (1) al articolului 12 din 
Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de 
oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de 
persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru 
perioada 2022-2032,în Județul Vaslui, cu modificările și completările 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. Zară Costel, secretarul comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean, 

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Cain Dan-Liviu și Zară Costel 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, precizând că s-au înregistrat: 27 voturi “pentru” și 3 “abțineri” 
(Mitică Afteni, Mihaela-Vica Bîicu, Iuliana Teslariu). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea pentru modificarea alineatului 
(1) al articolului 12 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 210/2021 privind 
aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de 
transport judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane 
prin curse regulate pentru perioada 2022-2032,în Județul Vaslui, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
* 

Revine în sala de ședință domnul consilier județean Liviu Iacob. 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Bogdan Rotariu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 30. 

 
* 

XI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale 
Județului Vaslui a unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării 
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale 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.  
Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului consilier județean Lucian-Corneliu Chirica. 



Domnul Lucian-Corneliu Chirica cere permisiunea de a depune un amendament la 
proiectul de hotărâre. 

Dă citire amendamentului: 
                                                “Amendament 

la Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale 
Județului Vaslui a unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate 

finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2022 
 
Având în vedere solicitarea nr. 2295/22.08.2022 a unității administrativ-teritoriale 

Oltenești, propun repartizarea către această comună a sumei de 200 mii lei, în vederea 
efectuării unor lucrări de întreținere și reparații la drumurile comunale. 

Precizez faptul că cei 200 mii lei alocați unității administrativ-teritoriale amintită 
mai sus se vor diminua din suma alocată UAT Județul Vaslui, astfel: la dispoziția consiliului 
județean pentru cheltuieli aferente drumurilor județene va rămâne suma de 2.568 mii lei. 

Anexa la proiectul de hotărâre se modifică în consecință.“ 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

precizează faptul că suma de 200 mii lei s-a prelevat de la UAT Județul Vaslui: nu s-a 
modificat lista, ci s-a adăugat la listă, scăzând din suma destinată județului Vaslui. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu cere permisiunea de a depune un amendament la 

proiectul de hotărâre din partea grupului consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal. 
Declară că, inițial, amendamentul a fost conceput într-o primă formă, propunând 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a unor sume defalcate 
din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pe anul 2022, conform unei anexe pe care o prezintă la acest amendament. 

Precizează că au fost nominalizate comunele Dimitrie Cantemir cu suma de 150 mii 
lei, Grivița cu suma de 150 mii lei, Boțești cu suma de 150 mii lei și Tăcuta cu suma de 150 
mii lei, care să se adauge la cele șase comune propuse în proiectul de hotărâre cu câte 200 
mii lei, cu mențiunea ca aceste sume să fie prelevate tot de la UAT Județul Vaslui. În această 
variantă, ar însemna ca Județul Vaslui să rămână cu suma de 2.168 mii lei. 

Citează din amendamentul propus: 
“În mod special, comuna Tăcuta are nevoie stringentă de suma de 150 mii lei 

pentru a rezolva problema pietruirii drumului de la Cujba, întrucât populația a făcut chiar 
plângeri împotriva administrației locale și județene.” 

Adresează rugămintea de a se ține cont de aceste solicitări, în special de cea a 
comunei Tăcuta, al cărei primar a solicitat sprijin domnilor consilieri județeni pentru a 
rezolva această problemă. 

Totodată, menționează că rămâne la latitudinea consiliului județean dacă 
amendamentul trebuie reformulat într-o altă variantă, mulțumind anticipat pentru sprijin. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu anunță că nu va participa la votul acestui proiect de 
hotărâre. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului consiliului județean aprobarea amendamentului propus de domnul consilier 
județean Lucian-Corneliu Chirica la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a unor sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 
2022, precizând că acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi (29 voturi “pentru”). 

Nu a votat doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
Amendamentul propus de domnul consilier județean Lucian-Corneliu Chirica a 

întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
din acea propunere ar putea fi extrase una sau două solicitări. O asemenea propunere nu 
poate fi aprobată; consiliul județean extinde drumurile județene nu în clădirile consiliului 
județean, ci în teritoriile administrative deținute de comune. Drumul de la Tăcuta la care 
trebuie să contribuie și consiliul județean se face în interesul comunității respective, nu al 
consiliului județean. Aceste lucruri nu pot fi făcute doar pentru că sunt propuse.  

Una sau două solicitări pot fi analizate și acceptate în ședința următoare a 
consiliului județean - ce se va desfășura în primele zece zile ale lunii septembrie -, după ce 
vor fi văzute și bugetele acestor comune. Nu pot fi făcute toate odată, pentru că ar rezulta 
că din suma de 4 mil. lei atribuită pentru drumurile județene și comunale, se va cheltui mai 
mult de jumătate ca să dea câte 100 mii lei pentru aceste comune. 

Înțelege nevoia acestora, dar se vor analiza mai întâi bugetele proprii și se va mai 
vedea la repartizare ce ajutor poate da consiliul județean. Consiliul Județean Vaslui a făcut 
întotdeauna o repartizare justă, acordând sprijin fără niciun fel de excepții. 
 

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 29. 

 
* 

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

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că, dat fiind faptul că aceste proiecte de 
hotărâre - suplimentare pe ordinea de zi - au apărut foarte târziu, nu au putut să se consulte 
temeinic. Venind la ședință a luat notă de anumite solicitări, cum ar fi cea de la Tăcuta. Mai 
are o variantă de amendament doar cu comuna Tăcuta, declarând că primul amendament era 
pregătit de la început cu ceea ce și-au propus să solicite de la consiliul județean. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că partea de Rediu Galian se va asfalta începând de săptămâna viitoare prin PNDL 
II, cu primul strat spre Primăria Comunei Tăcuta, fiind cel mai întârziat din proiectele 
consiliului județean, restul proiectelor fiind la recepție. Speră ca până pe 31 decembrie 2022 
să fie finalizat și acel drum.   

Supune votului plenului consiliului județean aprobarea amendamentului nr. 1 
propus de domnul Gheorghe Veziteu în numele grupului consilierilor județeni ai Partidului 
Național Liberal la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale ale Județului Vaslui a unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate 
finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2022, care cuprinde un 
număr de 4 unități administrativ-teritoriale – Dimitrie Cantemir, Grivița, Boțești și Tăcuta -, 
precizând că s-au înregistrat: 8 voturi “pentru” (Afteni Mitică, Ardeleanu Mihai, Chirica 
Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Iacob Liviu, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe, Teslariu 
Iuliana), 18 voturi “împotrivă” (Buzatu Dumitru, Dan-Liviu Cain, Dorin Emil, Gălățeanu 
Gelu, Huzum Gicu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costică, Marian Dan-Mihai, Miron-Feraru 
Roxana-Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, 
Șteimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț, Voicu Vasile, Zară Costel) și 
2 “abțineri“ (Sorin Braniște, Mădălin-Claudiu Căciulă). 

Nu a votat doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
Amendamentul nr. 1 propus de domnul Gheorghe Veziteu în numele grupului 

consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal, nu a întrunit numărul necesar de voturi 
pentru a fi aprobat. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului consiliului județean aprobarea amendamentului nr. 2 propus de domnul 
Gheorghe Veziteu în numele grupului consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal la 
proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale Județului 
Vaslui a unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor 
privind drumurile județene și comunale pe anul 2022, care cuprinde U.A.T. Tăcuta, precizând 



că s-au înregistrat: 8 voturi “pentru” (Afteni Mitică, Ardeleanu Mihai, Chirica Lucian-
Corneliu, Crețescu Valentin, Iacob Liviu, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe, Teslariu 
Iuliana), 19 voturi “împotrivă” (Buzatu Dumitru, Dan-Liviu Cain, Mădălin-Claudiu Căciulă, 
Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costică, Marian Dan-
Mihai, Miron-Feraru Roxana-Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-
Eduard, Puf Vasile, Șteimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț, Voicu 
Vasile, Zară Costel) și 1 “abținere“ (Sorin Braniște). 

Nu a votat doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
Amendamentul nr. 2 propus de domnul Gheorghe Veziteu în numele grupului 

consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal, nu a întrunit numărul necesar de voturi 
pentru a fi aprobat. 

 
* 

Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Valentin Crețescu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 28. 

 
* 
 

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

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, cu amendamentul aprobat, precizând că s-au înregistrat: 21 voturi 
“pentru”, 3 voturi “împotrivă” (Dan-Liviu Cain, Liviu Iacob, Gheorghe Ștefan) și 3 
“abțineri“ (Mihai Ardeleanu, Sorin Braniște, Gheorghe Veziteu). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a unor sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 
2022. 

Nu a votat doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
 

* 
Revine în sala de ședință domnul consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
Părăsesc sala de ședință domnii consilieri județeni Sorin Braniște și Gheorghe 

Veziteu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 27. 

 
* 

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

prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea a V-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.  
Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, cere 

permisiunea de a depune un amendament la proiectul de hotărâre. 
Dă citire amendamentului: 

 
 
 



                                                “Amendament 
la Proiectul de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, 

pe anul 2022 
 

Cu adresele nr. 11680/27.07.2022, nr. 9190/10.06.2022 și nr. 4148/17.03.2022, 
Comuna Viișoara a solicitat Consiliului Județean Vaslui acordarea unui sprijin financiar în 
vederea achitării unor datorii care ar putea pune în pericol funcționarea instituției și 
finalizarea implementării unor proiecte de investiții. 

Astfel, pentru a veni în sprijinul rezolvării problemelor cu care se confruntă 
unitatea administrativ-teritorială Comuna Viișoara, propun diminuarea poziției “fond de 
rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” cu suma de 200.000 lei și suplimentarea 
cu suma de 200.000 lei la capitolul „alte servicii publice generale”,  art. 51.01.24 
„transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către 
unitățile administrativ-teritoriale aflate în situații de extremă dificultate”.  

De asemenea, odată cu aprobarea amendamentului la Proiectul de hotărâre privind 
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a sumelor defalcate din 
taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pe anul 2022, a intervenit necesitatea modificării și acestui proiect de hotărâre, 
deoarece la dispoziția consiliului județean pentru întreținerea drumurilor județene va 
rămâne doar suma de 2.568.000 lei. 

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

Art. 2, art. 3, art. 6 și art. 12 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 
Art.2. - La partea de venituri a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022, 

așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.132/28.07.2022 privind 
rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022, se aprobă următoarele 
influențe:                                                                                                              

        VENITURI TOTALE: + 8.137.000 lei, din care: 
    - sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

județului: + 4.679.000 lei; 
    - sume defalcate din TVA pentru drumuri: + 2.568.000 lei; 
    - contribuția de întreținere a persoanelor asistate: + 400.000 lei; 
    - finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap: - 1.000.000 lei; 
    - finanțare din Programul Național de Dezvoltare Locală: + 1.500.000 lei; 
    - subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale 

pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în 
sănătate: - 10.000 lei. 

Art.3.- La partea de cheltuieli a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022, 
așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.132/28.07.2022 privind 
rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022, se aprobă următoarele 
influențe: 

CHELTUIELI TOTALE: + 7.839.407, din care: 
     - cheltuieli de personal: +3.300 lei; 
     - bunuri și servicii: + 2.606.310 lei; 
     - fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale: - 200.000 lei; 
     - transferuri între unități ale administrației publice: + 770.000 lei; 
     - asistență socială: +3.209.000 lei;    
     - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent: -24.703 lei; 
     - cheltuieli de capital: +1.475.500 lei;                                                                               

               EXCEDENT: 297.593 
Art.6.- În cadrul capitolului „alte servicii publice generale”, fondurile se 

suplimentează cu suma de 500.000 lei, fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților 
locale se diminuează cu 200.000 lei și transferurile către unități ale administrației publice se 
majorează cu 700.000 lei către următoarele unități administrativ-teritoriale: Comuna Puiești 



- 200.000 lei,  Comuna Perieni - 100.000 lei, Comuna Pochidia - 100.000 lei, Comuna Voinești 
- 100.000 lei și Comuna Viișoara – 200.000 lei. 

Art.12. – (1) La capitolul „transporturi”, fondurile se suplimentează cu suma de 
4.068.000 lei, la Consiliul Județean Vaslui. 

(2) Cheltuielile cu bunuri și servicii se suplimentează cu suma de 2.568.000 lei și 
cheltuielile de capital se suplimentează cu 1.500.000 lei. 

Conţinutul anexelor de la proiectul de hotărâre se modifică în mod 
corespunzător.„ 

Întreabă dacă mai sunt intervenții sau alte amendamente la proiectul de hotărâre. 
Nemafiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean aprobarea 

amendamentului propus de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui, la proiectul de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului 
Vaslui, pe anul 2022, precizând că s-au înregistrat: 23 voturi “pentru”, 2 voturi 
“împotrivă” (Liviu Iacob, Gheorghe Ștefan) și 1 “abținere“ (Valentin Crețescu). 

Nu a votat doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
Amendamentul propus de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului 

Județean Vaslui, a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 
Supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre, cu 

amendamentul aprobat, precizând că s-au înregistrat: 23 voturi “pentru”, 2 voturi 
“împotrivă” (Liviu Iacob, Gheorghe Ștefan) și 1 “abținere“ (Valentin Crețescu). 

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

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

*    * 
 

XIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea a IV-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. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 24 voturi “pentru” și 3 voturi 
“împotrivă” (Valentin Crețescu, Liviu Iacob, Gheorghe Ștefan). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind rectificarea  a IV-a a 
bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii pe anul 2022. 

*    
*    * 

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

cuvântul domnului subprefect Mircea Gologan. 
Domnul Mircea Gologan îi felicită pe membrii Consiliului Județean Vaslui pentru 

participarea la ședință și dezbaterea oportunității fiecărui proiect de hotărâre. 



Totodată, informează plenul consiliului județean că Instituția Prefectului-Județul 
Vaslui va finaliza săptămâna următoare Raportul operativ privind pagubele provocate de 
inundații și speră să nu fie probleme la începutul anului școlar în județ. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul doamnei Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului. 

Doamna Diana-Elena Ursulescu adresează domnilor consilieri județeni rugămintea 
de a anunța atunci când părăsesc sala de ședință, acest lucru fiind necesar la numărarea 
voturilor. Mulțumește pentru înțelegere. 

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că în 
data de 26.08.2022 va avea loc concertul susținut de compozitorul Eugen Doga și, având 
convingerea că fiecare dintre cei prezenți în sala de ședință are o apreciere deosebită față de 
acesta, adresează tuturor rugămintea de a fi prezenți la ora 1900 la Teatrul de Vară din 
Vaslui, unde se va desfășura evenimentul. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnișoarei Ioana-Amalia Catană, coordonator al grupului care se ocupă cu Capitala 
Tineretului din România.  

Domnișoara Ioana-Amalia Catană informează că este unul dintre coordonatorii 
echipei de inițiatori care vrea să aducă Capitala Tineretului din România în Vaslui, avându-l 
alături pe Răzvan Blănaru, secretarul general al grupului.  

Precizează că inițiativa lor este coordonată de grupul care se ocupă îndeaproape 
de acest demers, în colaborare cu Primăria Municipiului Vaslui, și au venit la această ședință 
pentru a se asigura că membrii consiliului județean sunt informați corect, în cazul în care va 
urma o propunere de colaborare din partea Primăriei Municipiului Vaslui.  

Totodată, menționează că Programul “Capitala Tineretului în România” conceput 
până la acest moment se va împărți în două zone: zona vocațională și zona de divertisment. 
Zona vocațională este centrul programului și ceea ce se încearcă să se aducă mai aproape 
pentru tinerii din Vaslui și nu numai. Vor fi cinci zone pe care se vor axa: antreprenoriat, 
cultură, civico-politic, ecologie și digitalizare. Se vor organiza activități diferite în fiecare 
lună, având ca scop încurajarea tinerilor în a-și pune în aplicare aptitudinile pe care le au.  

Se va merge și în zona de profesionalizare, nu doar pe descoperire vocațională. La 
finalul fiecărui trimestru, va avea loc câte un eveniment care va include toți cei 5 piloni și va 
ajuta tinerii să meargă mai departe în cariera lor profesională.  

În primul trimestru vor avea loc conferințe axate pe diferite teme, cum ar fi: 
aptitudini, cum să coordonezi o echipă, ș.a.m.d. În fiecare zi va fi o temă principală și, în 
baza acestor teme, se vor desfășura mai multe seminarii sau conferințe. 

La finalul celui de al doilea semestru, vor avea loc întrevederi între universități și 
învățământul dual, unde vor veni universități din România și le vor centraliza la Vaslui pentru 
a ajuta din nou tinerii să aibă mai aproape posibilitățile pe care le au la încheierea ciclului 
școlar. 

La finalul celui de al treilea semestru, va avea loc o întâlnire a ONG-urilor, venind 
în ajutorul tinerilor pentru a se putea orienta către cariera pe care o pot dezvolta, axându-se 
pe abilitățile pe care le au încă dinainte să se angajeze. 

În cele din urmă, pentru a închide acest ciclu prin care tinerii vor fi ghidați, va 
avea loc un târg de carieră, urmând exemplul orașelor care au mai organizat astfel de târguri 
până acum. 

Zona de divertisment va cuprinde, atât evenimente sportive, cât și festivaluri care 
nu au mai avut loc până acum. Vor fi și inițiative noi, cum ar fi Summitul Tinerilor care va 
aduce în Vaslui cei mai implicați și activi tineri din țară. 

Mulțumește pentru atenție și felicită consiliul județean pentru modul în care s-a 
desfășurat ședința. 

*    
*    * 

 



 
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 25 august 2022. 
 
Ora 1700 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                       

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 

 
     
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


