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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
    încheiat astăzi, 25 octombrie 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.253/2022, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 32 consilieri judeţeni în funcţie și 
președintele, şedinţa este legal constituită. 

Domnii consilieri județeni Mitică Afteni, Mihai Ardeleanu, Sorin Braniște, Valentin 
Crețescu, Viorel-Cornel Iordache și Ghiorghe Pricop participă la ședința consiliului județean 
prin utilizarea aplicației ZOOM, conform art.180 alin.(1) teza a 2-a din Codul administrativ. 

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

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

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

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că în sala de ședință este prezent și domnul profesor doctor Dumitru V. Marin, pentru a 
oferi celor prezenți un cadou cu ocazia sărbătorii Sfântului Dumitru. 

Domnul Dumitru V. Marin precizează că, de Sfântul Dumitru, ziua sa de nume și 
a domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dorește să ofere 
domnilor invitați și domnilor consilieri județeni a 57-a carte scrisă de domnia sa, intitulată 
“Mărturii pentru istorie … Noduri sociale și … Întrenoduri personale: - actant, martor, 
infuzor cultural - ”. 

Totodată, dorește să aducă la cunoștință că se vor împlini curând 8 ani de la 
apariția revistei Meridianul Cultural Românesc, revistă care are 871 de colaboratori din 32 
de țări de pe 4 continente. 

Oferă tuturor acest cadou cu ocazia Zilei Armatei – menționează că a scris și o 
carte “Jale și eroism românesc la Cotul Donului … și după”, dar și pentru ziua de Sfântul 
Dumitru, urându-i domnului Dumitru Buzatu și tuturor celor care își sărbătoresc ziua 
numelui “La mulți ani!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
domnului profesor doctor Dumitru V. Marin pentru cadou și gândurile adresate, 
transmițându-i cele mai bune urări cu prilejul zilei onomastice și felicitându-l pentru 
activitatea prodigioasă, cu precizarea că domnia sa este binevenit oricând la Consiliul 
Județean Vaslui.   

* 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 

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

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



2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului 
Vaslui pe anul 2022; 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2022, rectificat și a estimărilor 
pe anii 2023 – 2024; 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor 
școlare aferente anului școlar 2022-2023; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării Județului Vaslui în Sistemul 
Național Electronic de Plată online și înrolarea în sistemul Ghișeul.ro; 

7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale a unui imobil 
aparținând domeniului public al Județului Vaslui; 

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public 
al Municipiului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui; 

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul 
privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea Centrului 
Cultural Istoric al municipiului Bârlad”, către Teatrul ”V.I. Popa” Bârlad; 

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din 
domeniul privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea 
Centrului Cultural Istoric al municipiului Bârlad”, către Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 2 la 
Acordul de parteneriat nr.846/28.01.2021 dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est  și UAT Județul Vaslui pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii 
Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice 
(tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice 
(faza DALI/SF), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul 
de investiții „Axa rutieră strategică Sud - Vest a județului Vaslui”; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 
(faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de 
investiții "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 244C: HUȘI (DN 24B) - PĂDURENI – LEOȘTI – 
VĂLENI – URLAȚI - DIMITRIE CANTEMIR – DJ 244A (MUȘATA)", aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; 

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

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr.208/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, cu modificările ulterioare; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.7/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările 
ulterioare. 

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

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost aprobat proiectul ordinii 
de zi.  

* 



*     * 
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, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 și 13,  pentru 
adoptarea cărora este necesar votul majorității absolute – 17 și a proiectului de 
hotărâre de la punctul 14, pentru adoptarea căruia este necesar votul a 2/3 din numărul 
consilierilor județeni în funcție – 23, potrivit prevederilor art.139 alin.(3) din Codul 
administrativ. 

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

art. 138 alin. (15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a pus la dispoziţia plenului 
Consiliului Județean Vaslui procesul-verbal încheiat în şedința de îndată a Consiliului 
Judeţean Vaslui din data de 10 octombrie 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 de îndată a consiliului 
judeţean din data de 10 octombrie 2022. 

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost aprobat procesul-verbal 
încheiat în şedinţa de îndată a consiliului judeţean din data de 10 octombrie 2022. 

 
* 

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

proiectul de hotărâre pentru modificarea a nouă poziții din anexa nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.150/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările 
ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

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



 
* 

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

proiectul de hotărâre privind rectificarea a VII-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 Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează că - având spre analiză și discuție acest 

proiect de hotărâre - vrea să amintească un lucru stipulat în material: veniturile scad cu 
102.509.306 lei, în timp ce cheltuielile - cu 114.751.479 lei și ar vrea să se constate că 
aceste cifre sunt deosebit de mari. Subliniază că o rectificare de un asemenea nivel e fără 
precedent, cel puțin de când dumnealui este consilier județean.  

Dacă ar fi să facă o scurtă prezentare a contului de execuție din anul 2021, se 
observă că aprobatul la nivelul veniturilor era de 509 mil. lei și la nivelul cheltuielilor era 
de 519 mil. lei. 

Arată că, la data de 25.10.2022, aprobatul ar fi de 596 mil. lei la venituri și 613 
mil. lei la cheltuieli, iar în urma rectificării de astăzi la venituri se vor înregistra 494 mil. 
lei și la cheltuieli - 499 mil. lei.  
 Totodată, adresează rugămintea plenului de a face împreună o scurtă paralelă 
în cadrul discuției, astfel: anul trecut, pe 23 decembrie, s-a făcut o ultimă rectificare a 
bugetului fiind prevăzut la total venituri 509 mil. lei, iar la total cheltuieli 519 mil. lei, în 
timp ce prin rectificarea de astăzi se propune un total venituri de 494 mil. lei și un total 
cheltuieli de 499 mil. lei.  
 Observă că, deși suntem abia în luna octombrie, consiliul județean a ajuns la 
cifre inferioare celor din luna decembrie 2021. Este de așteptat ca rectificările ulterioare, 
din noiembrie și decembrie, să fie în același sens și, în acest mod, rectificarea bugetară 
aferentă anului 2022 să fie și mai abruptă. Îndeamnă la a se face comparație cu ce s-a 
întâmplat la nivelul  anului 2021.  
 Crede că este de datoria consilierilor județeni să privească această realitate și, 
împreună, “să găsim soluții, să privim cu cea mai mare responsabilitate problema 
județului și, eventual, să preîntâmpinăm o situație nefavorabilă.” 
 Este de părere că drumul strategic are o însemnată contribuție la aceste cifre. 
Amintește că s-au aprobat indicatorii și consilierii județeni au votat în urmă cu șase ani, la 
drumul strategic, prin  Hotărârea nr.265 din 22 decembrie 2016. De asemenea, s-a aprobat 
semnarea contractelor de finanțare în ianuarie 2017 și e de părere că, poate, astăzi, după 
5-6 ani, nu s-a reușit să se facă decât, probabil, un stadiu, să se execute doar în proporție 
de 50%, așa cum s-a  precizat în ședințele anterioare.  

Declară: „De asemenea, noi am votat de fiecare dată favorabil. Cumva, noi am 
dorit să creăm toate condițiile ca lucrul la drumul strategic să fie îndeplinite. Și să 
favorizeze mersul înainte al lucrărilor.” 
 Menționează că, din păcate, celelalte probleme de care a auzit în cadrul 
ședinței, și anume lipsa muncitorilor, pandemia, sunt niște realități pe care le-au trăit cu 
toții.  
 Informează, cu toată sinceritatea, că unii dintre cetățenii cu care se mai 
întâlnesc consilierii și care, după cum spunea și în ședințele anterioare, așteaptă drumul, 



au spus că ei au văzut că pe alte șantiere se lucrează. Cineva l-a oprit și a spus că a văzut 
în ziar, filmat cu drona, că se lucrează la autostrada Moldovei dintre Buzău și Focșani și i-
a pus întrebarea ″Cum de ei pot lucra și noi nu putem? Ce fel de întreprinzători sunt, cum 
fac de reușesc să meargă înainte, ei cum pot?″ 
 Adresează rugămintea ca domnii consilieri județeni să ia notă de faptul că există 
această mare problemă și, pe viitor, să vadă cum poate fi reluat lucrul la acel drum. 
 Totodată, solicită accelerarea pregătirii documentației pentru reluarea votului 
și a demersurilor necesare reînceperii lucrului la acel drum.  
                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îl invită pe 
domnul Mircea Țuțuianu, director al Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean, să dea câteva informații în legătură cu rectificarea 
bugetară. Precizează că, pentru eventualele detalii, îi invită pe domnul Caragață sau pe 
domnul Agafiței să prezinte puțin stadiul unor investiții.  

Domnul Mircea Țuțuianu menționează că proiectul de hotărâre de rectificare a 
bugetului pe anul 2022 este puțin atipic, deoarece vine cu o rectificare negativă, de 
această dată,  pe partea de cheltuieli, și cu  propunerea de  diminuare cu 114 milioane de 
lei. 
  Așa cum, probabil, s-a observat în cadrul proiectului de hotărâre, mare parte 
din această sumă provine din proiectele pe care consiliul județean dorește să le 
implementeze, care au finanțare europeană și o parte din bugetul de stat.  
 În urma execuției bugetare, a analizei grafice și a execuției efective a lucrărilor 
din teren, a rezultat faptul că, în acest ultim trimestru, nu se va reuși cheltuirea integrală 
a  banilor, de fapt atragerea banilor de la Uniunea Europeană și, implicit, cheltuirea lor. 
 La începutul anului, consiliul județean și-a propus să realizeze în totalitate 
aceste investiții. Așa cum rezultă și din contractele de finanțare, consiliul județean și-ar fi 
dorit ca aceste investiții să fie finalizate și recepționate în acest an. Din situații obiective, 
pe care le-a detaliat, nu a reușit să facă acest lucru. Aceste sume vor rămâne în bugetul 
anului următor, pentru că se dorește implementarea, finalizarea și atragerea banilor din 
fondurile externe nerambursabile. 
  Ca în fiecare an, discuția se duce spre această diminuare care, în anii trecuți, a 
fost mai mică. După cum s-a observat, diminuarea din acest moment vine de la proiecte, 
cum ar fi drumul strategic Bârlad –Codăești, care se diminuează cu 2 milioane lei. Acești 
bani rămân, se vor regăsi în buget. Banii au fost bugetați în conformitate cu legislația în 
vigoare și cu contractele de finanțare pe care consiliul județean le are semnate și care 
trebuiau să fie finalizate. Atât s-a reușit, din cauze obiective.  

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, cere 
permisiunea de a depune un amendament la proiectul de hotărâre. 
 

Dă citire amendamentului: 
                                                “Amendament 

la Proiectul de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local  
al județului Vaslui, pe anul 2022 

 
Cu adresele nr.12997/23.08.2022 și nr.1847/03.02.2022, UAT Municipiul Huși 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 
UAT Municipiul Huși, 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”.  

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

Art. 3 și art. 6 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 
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.171/29.09.2022 
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022, se aprobă 
următoarele influențe: 
                                                                                                                         -lei- 
         CHELTUIELI TOTALE                                                                         - 114.751.479 
               din care: 
     - cheltuieli de personal                                                + 
27.000 
     - bunuri și servicii                                                                                            + 7.242 
     - fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale                            - 650.000 
     - transferuri între unități ale administrației publice                                       + 778.717 
     - alte transferuri                                                                                           + 826.000  
     - asistență socială                                                                                         + 138.000 
     - alte cheltuieli                                                                                             + 200.000 
     - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  
aferente cadrului financiar 2014-2020                                                           - 116.048.438      

- cheltuieli de capital                                                                                    - 30.000 
     EXCEDENT                                                                                                12.161.173. 

Art.6. - La capitolul „alte servicii publice generale”, fondul de rezervă bugetară 
la dispoziția autorităților locale se diminuează cu suma de 650.000 lei, iar transferurile 
între unități ale administrației publice se suplimentează cu suma de 650.000 lei.  

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

Totodată, arată că s-au făcut aprecieri în sensul că se merge numai cu rectificări 
negative. Spune că, poate, vor fi și rectificări pozitive. Informează că în ședința de azi a   
Guvernului, va fi prima rectificare din Fondul de rezervă pentru unitățile administrativ-
teritoriale din județul Vaslui, altele decât consiliul județean. Speră ca și consiliul județean 
să aibă parte de o rectificare bugetară a Guvernului, pentru a putea rectifica pe plus 
bugetul propriu.  

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

Domnul Gheorghe Veziteu cere permisiunea de a depune, în numele grupului 
consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal, un amendament la proiectul de 
hotărâre care constă în alocarea sumei de 100 mii lei comunei Boțești din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția autorităților locale, pentru Centrul Social “Sfântul Stelian” din 
Boțești. 

Menționează că unitatea administrativ-teritorială s-a adresat, atât consiliului 
județean, cât și Partidului Național Liberal.  
 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă  
dacă mai sunt urgențe.  
 La Huși nu este nicio urgență, este partea consiliului județean de cofinanțare a 
zilelor Hușilor, ca parteneri în proiectul respectiv. În ceea ce privește finanțarea centrelor 
și celelalte chestiuni, nu mai poate intra în discuție decât un singur lucru, și anume 
finanțarea unor cheltuieli ocazionate de proiect, adică asigurarea cofinanțării. 
  Cei care au obținut o finanțare nu pot fi lăsați și, deși consiliul județean nu are 
de unde, deoarece nu sunt bani pentru echilibrare la dispoziție, rectifică bugetul propriu 
și le dă de unde poate, pentru că trebuie să-i sprijine să atragă banii respectivi, pentru 
proiect.  



 Altceva nu mai face pentru că nu sunt bani, deocamdată, până la sumele de 
echilibrare care vor fi obținute ca urmare a noului buget sau ca urmare a rectificării finale, 
aceea pe care o știe fiecare dintre consilieri că va fi la sfârșitul fiecărui an, pentru 
echilibrare. 
  De altminteri, toate UAT-urile care au primit săptămâna care a trecut câte 200 
mii lei, la solicitarea prin alocare din fondul de rezervă al Guvernului, pentru cheltuieli 
imediate, curente, pot folosi banii respectivi. 
 Consiliul județean atât a putut face și, cu foarte mare greutate, chiar dacă 
bugetul nu permite, dacă sunt UAT-uri care au atras și au proiecte pe care nu le pot închide 
pentru că au lipsă de bani, atunci face ceva să-i ajute, pentru a nu pierde banii respectivi.  
 Totodată, subliniază că nu vrea să facă nicio observație în legătură cu 
amendamentele, pentru că oricine are dreptul de a depune amendament. A oferit aceste 
explicații ca să-i fie cunoscută poziția ca inițiator al unor asemenea proiecte de hotărâre 
și pentru a se ști care este situația reală financiară pe care se poate baza.  
                Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
 Domnul Liviu Iacob este de părere că ″se încearcă o finanțare pe sub masă a 
unor UAT-uri. În acest caz fiind UAT Huși″.  Ca hușean, se bucură că sunt primiți bani de la 
consiliul județean, însă, cum a mai spus și data trecută, ″aruncați banii pe geam″.  
 Referitor la Zilele Hușilor, declară că nu știe dacă parteneriatul dintre Consiliul 
Județean Vaslui și Primăria Municipiului Huși a fost votat în consiliul județean, fiind de 
părere că, dacă exista acest parteneriat, această finanțare trebuia prinsă și dată înainte 
de a fi Zilele Hușilor. Dacă ar fi știut acest lucru mai devreme, și anume că Zilele Hușilor 
sunt finanțate de consiliul județean, că în cadrul finanțării sunt niște cheltuieli, poate că 
dumnealui ar fi fost  convins.  
 Declară: ″Am văzut că deja, când ați încercat să vă justificați amendamentul, 
am înțeles că este amendamentul dumneavoastră și nu al domnului vicepreședinte, v-ați 
uitat în notificări PSD și i-ați hipnotizat să voteze doar amendamentul propus de 
dumneavoastră, nu și amendamentul nostru. Domnule președinte, am făcut un 
amendament, nu sunt niște bani aruncați pe fereastră! (...) Haideți să încercăm, cum să 
vă spun eu, să ne înțelegem cumva, pe tema asta, dacă vreți.″  
 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că  proiectul de hotărâre a fost inițiat de domnia sa, iar domnul Trifan are inițiative 
personale, care nu au venit așa, întâmplător, ci datorită faptului că, prin intermediul 
Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Vaslui, consiliul 
județean are parteneriate cu toate UAT-urile în realizarea unor astfel de evenimente.  

Declară: ″Nu avem niciun fel de reținere să sprijinim treaba aceasta. De altfel,  
nu sunteți primul și nici domnul Veziteu nu este primul care face intervenții în legătură 
cu atribuirea unor sume de acest fel. Nu este prima dată când noi atribuim sumele acestea. 
Dar, de data aceasta, opinia noastră e că nu mai putem, că dacă nu avem … Cunoașteți 
renumita discuție între Moromete și Tudor Bălosul, din romanul Moromeții: <Moromete, 
plătește impozitele, că statul are nevoie de bani!>; <Dar nu ți-am zis că n-am?>; Așa și 
noi″.  
 Domnul Liviu Iacob întreabă de ce se dau bani la Huși, dacă nu sunt nici la 
consiliul județean. 
 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că 
este o obligație a consiliului județean. Nu pot fi luați bani de la Huși pentru a fi dați dincolo.  
 Domnul Liviu Iacob afirmă că nu spus nimeni să fie făcut acest lucru. Crede că, 
dacă finanțarea se făcea prin centrul cultural, și nu direct la Huși, în baza unui parteneriat  
care nu a fost votat în consiliul județean, ar fi fost altă discuție. 
 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează 
că, utilizând banii acestui județ nu se pot face activități culturale doar pentru municipiul 
Vaslui. Din acest motiv colaborează cu comuna Pădureni, ca să facă acolo festival.  
 Domnul Liviu Iacob întreabă dacă n-ar fi trebuit mai întâi să fie votat acest 
parteneriat și apoi să fie dați banii. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde:  
″Înțelegeți că nu avem ce să votăm!″  
 Domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, cere 
permisiunea să intervină în susținerea amendamentului său.  
 Domnul Liviu Iacob amintește că aceste amendamente trebuie să fie dezbătute 
public, mai ales când sunt finanțări. 
 Domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
răspunde ″Asta facem acum″. 
 Domnul Liviu Iacob declară:  

″O faceți exact cum băgați pe ușa din spate ceva, ca să poată trece aici. Dar 
dacă  ar fi fost publicate odată cu proiectul de  rectificare, ar fi fost mai multe reacții 
din partea celor care ne pozează  și a primarilor noștri.″ 
 Domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
repetă că în ședința de astăzi a Guvernului se va vota acea alocare pentru UAT-uri, pentru 
cele aferente partidului din care face parte, sume de 200.000 lei, iar în cazul celorlalte 
este aleatoriu.  
 Continuă cu motivarea amendamentului propus de dumnealui, care are la bază 
două solicitări: pe de o parte, solicitarea despre care a vorbit domnul președinte, iar pe 
de altă parte solicitarea de cofinanțare pentru proiectele pe care consiliul local, respectiv 
Primăria Municipiului Huși le are și a căror valoare de cofinanțare este de 6463 mii lei. 
Propune să se discute despre lucrurile care stau la baza acestui amendament. Precizează 
că sărbătoarea a trecut, plățile s-au făcut, consiliul județean intervine prin acest 
amendament și introduce niște bani în consiliul local ca să meargă mai departe.  
 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Gheorghe Veziteu.  
 Domnul Gheorghe Veziteu declară:  “Domnule președinte, 2 chestiuni! Bani mai 
sunt în contul de rezervă, deci am intrat în ședință cu 550.000 lei: 200.000 lei ar fi pentru 
Huși și 100.000 lei la Boțești și tot mai rămâne ceva. Deci avem!” 
 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 
că sunt deja cereri pentru cofinanțări proiecte, altfel ar trebui să dea banii înapoi. Întreabă 
ce ar trebui să facă consiliul județean: să dea deja la cei care au primit 200.000 de lei și 
care pot supraviețui până sunt clarificate lucrurile aici sau să dea la cei care trebuie să 
atragă bani. 
 Domnul Gheorghe Veziteu spune că a doua chestiune pe care o aduce în discuție 
se referă la alegerea pe care fiecare dintre cei prezenți este nevoit să o facă atunci când 
este pus să aleagă între a acoperi cheltuielile ocazionate de ziua unei localități și a acoperi 
cheltuielile unui centru social, care se știe foarte bine că a fost și în alte rânduri în 
dificultate. Dumnealui crede că tentația normală și corectă este de a nu da numai acestuia, 
ci și celuilalt care solicită. 
 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, subliniază că 
″aici este vorba de a sprijini activitatea unei administrații publice locale″. Altminteri, 
trebuie să tragă concluzia că oricine poate face un centru social și după aceea vine după 
bani la consiliul județean și nu sunt admisibile asemenea lucruri. Consideră că, dacă cineva 
poate să facă aceste lucruri, trebuie să facă eforturile necesare pentru a asigura 
finanțarea. Consiliul județean nu a refuzat acordarea de sprijin administrațiilor publice 
locale. Chiar și anul acesta a fost sprijinită activitatea UAT-urilor cu o situație specială. Îl 
roagă pe domnul director să verifice acest lucru.  
  Domnul Liviu Iacob este de părere că, dacă se vor bani Hușiului ca să acopere 
cheltuielile cu niște activități făcute cu formații scumpe, ar trebui să se meargă cu aceeași 
unitate de măsură: dacă s-au dat 200.000 la UAT Municipiul Huși pentru finanțarea unor 
activități culturale, i se pare normal să fie dați și 100.000 de lei către UAT Boțești. 
  Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că se va utiliza aceeași măsură – votul consilierilor județeni - pentru fiecare dintre 
propuneri. 



               Dă cuvântul domnului consilier județean Vasile Voicu. 
 Domnul Vasile Voicu menționează că, spre deosebire de colegul de la Huși care 
nu este bucuros că primește banii pentru orașul în care trăiește, dumnealui este bucuros 
atunci când se dau bani la Negrești.  
 Amintește tuturor că, anul trecut, consiliul județean a dat dovadă de 
imparțialitate și a dat bani la Negrești. La Negrești este nevoie în continuare de ajutor, 
întrucât există acel proiect care vine din urmă cu mulți ani, prin Programul Operațional pe  
Infrastructura de Mediu, și trebuie bani mulți pentru cofinanțarea proiectului, pe partea 
de investiții. Precizează că dumnealui nu vine cu amendament și adresează rugămintea ca 
orașul Negrești să primească în continuare sprijinul de care are nevoie, pentru că altfel va 
fi foarte greu.   
                 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, subliniază 
că domnul Voicu putea să facă apel la alocările de anul acesta, de milioane de lei, și nu la 
cele de anul trecut. Informează că, pentru că orașul e partener cu consiliul județean, au 
fost alocate toate fondurile în realizarea proiectului de Infrastructură Mare. Totodată, 
consiliul județean caută soluții în alocarea sumelor necesare pentru achitarea obligațiilor 
în cadrul acestui proiect.  
                De asemenea, se știe că este nevoie de sprijin și, atunci, consiliul județean are 
toată disponibilitatea, dar nu pentru a fi plătite greșelile legate de proiectul cu CNI. Acolo 
plătesc tot cei care produc consecințele. După ce plătesc ei, dacă se află în dificultate, 
atunci primesc sprijinul consiliului județean. Niciodată nu poate cineva motiva solicitarea 
către consiliul județean pentru faptul că a fost amendat. Nici nu poate fi utilizată suma de 
echilibrare, pentru a fi plătite amenzile pe care alții le iau.  
                Subliniază că discuția este despre activitatea administrației publice locale și că, 
abia după ce se va termina litigiul în curs de judecată, abia atunci vor fi purtate discuții  
cu dumnealor.  
                Totodată, amintește că nu poate fi menționată nicio dată în care orașele 
Negrești și Murgeni să nu fi primit sprijinul consiliului județean. Singurul care poate spune 
că nu a primit, în cazul echilibrărilor bugetare, este municipiul Vaslui. Subliniază că știe 
întreaga istorie a alocărilor, din 1992 încoace.   
 Domnul Vasile Voicu precizează că nu este o amendă, ci este o cofinanțare. 
 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că 
nu poate fi convins. Subliniază că în contract este stipulat că vor fi făcute toate diligențele 
și amintește că doamna director de la acea vreme susținea că ″o să plătească consiliul 
județean″. Atunci a invitat-o să aducă și să citească contractul și, după ce l-a citit, s-a 
lămurit. 
 Domnul Vasile Voicu  confirmă că așa este. Este de părere că cel care a formulat 
contractul l-a formulat în dezavantajul orașului Negrești și problema este că oamenii sunt 
cei care suferă. 
 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că acel contract a fost formulat corect: „A face diligențele este ceea ce facem noi, când o 
să acordăm sprijin pentru asta. Dar nu înseamnă că plătesc greșelile tale. Alea le plătești 
singur.” Informează că, din câte știe, întreaga rețea de apă și canalizare a fost modernizată 
și prin acel proiect, și prin O.G. nr.28/2022, și prin Programul Operațional Sectorial, ceea 
ce este în beneficiul cetățenilor. Administrația este cea care suferă puțin. 

Supune votului plenului consiliului județean aprobarea amendamentului nr.1 
propus de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, la 
proiectul de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui pe 
anul 2022. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că amendamentul nr.1 a fost aprobat cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”). 

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 rectificarea a VII-a a bugetului local al 
județului Vaslui pe anul 2022. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că s-au înregistrat 13 voturi “pentru” (Mitică Afteni, Marius-Marian Arcăleanu, Mihai 
Ardeleanu, Mihaela-Vica Bîicu, Carmen  Bularda, Lucian-Corneliu Chirica, Valentin 
Crețescu, Liviu Filip, Liviu Iacob, Bogdan Rotariu, Gheorghe Ștefan, Gheorghe  Veziteu, 
Iuliana Teslariu) și 20 voturi “împotrivă” (Sorin Braniște, Dumitru Buzatu, Dan-Liviu Cain, 
Mădălin-Claudiu Căciulă, Emil Dorin, Gelu Gălățeanu, Gicu Huzum, Viorel-Cornel 
Iordache, Costică Lupu, Dan-Mihai Marian, Roxana-Mădălina Miron-Feraru, Bogdan-Vasile 
Popa, Ghiorghe Pricop, Dan-Eduard Prisacaru, Vasile Puf, Eugenia Șteimberg, Cristina-
Mihaiela Tiron, Ciprian-Ionuț Trifan, Vasile Voicu, Costel Zară). 

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 Dan-Eduard Prisacaru. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 

 
* 

Domnul Liviu Iacob  observă că pentru comuna Boțești, care are niște probleme, 
s-a folosit alt cântar decât cel folosit la Huși. Adresează rugămintea ca aceste finanțări, 
făcute după eveniment, să nu se mai întâmple și să fie făcută mai întâi finanțarea și abia 
după să fie dați banii. Totodată, referindu-se la amendamente, spune că nu înțelege de ce 
nu au fost prinse în proiectul de rectificare, având în vedere că se știa de aceste sume și 
ar fi trebuit să fie făcute odată cu proiectul de rectificare și ″nu pe sub masă, cum este 
obiceiul domnului vicepreședinte″. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că totul este perfect legal și ″nu pe sub masă″. Pe viitor, consiliul județean va vedea ce se 
întâmplă și cu comuna Boțești, și cu mai multe UAT-uri care solicită sprijinul acestuia. 
Deocamdată, atât se poate în această ședință. Amendamentul propus de domnul 
vicepreședinte a fost făcut după ce, uitându-se peste propunerea de rectificare, și-a dat 
seama că nu a fost inclus. A fost vorba de o scăpare care a fost corectată cu acest 
amendament. 

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

proiectului de hotărâre, cu amendamentul aprobat. 
Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului, întreabă 

consilierii județeni care participă la ședință în sistem on-line, de felul cum votează la acest 
proiect de hotărâre. 
 Domnul Liviu Iacob își exprimă părerea, cu privire la sistemul de vot online, în 
sensul că trebuie trecut la desfășurarea normală a ședințelor de consiliu județean, prin 
prezență fizică, cu atât mai mult că nu este convins că cei aflați online votează.  
  Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, crede că 
pandemia a lăsat și niște urme pozitive, cum ar fi posibilitatea ca, și de la Londra, 
consilierii să fie prezenți la ședința consiliului județean. Domnia sa e de părere că odată 
ce există posibilitatea de exprimare și participare la ședință de la distanță, e bine ca 
aceasta să fie acceptată. La un moment dat, fiecare dintre consilieri are nevoie de asta, 
mai ales că prezența la ședință este de dorit pentru fiecare dintre consilieri.    

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului, îl roagă pe 
domnul președinte să-i nominalizeze pe cei aflați online, în vederea exprimării clare a 
votului.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, efectuează 
apelul nominal pentru consilierii județeni care participă la ședința consiliului județean prin 
prin utilizarea aplicației ZOOM, precizând că rezultatul votului exprimat este următorul: 



Ghiorghe Pricop - “pentru”; Sorin Braniște - “pentru”; Mitică Afteni – “pentru”; Crețescu 
Valentin - “abținere” și Viorel-Cornel Iordache - “pentru”.   

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului, anunță că 
domnul Mihai Ardeleanu a comunicat telefonic că se abține.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că, în urma centralizării voturilor, s-au înregistrat: 25 voturi “pentru” și 7 “abțineri“ 
(Ardeleanu Mihai, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Rotariu Bogdan, Ștefan 
Gheorghe, Veziteu Gheorghe), hotărârea privind rectificarea a VII-a a bugetului local al 
județului Vaslui, pe anul 2022, fiind adoptată cu majoritate de voturi. 

 
* 

Revine în sala de ședință domnul consilier județean Dan-Eduard Prisacaru. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 

 
* 

III. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind rectificarea a VI-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.  
* 

Părăsește sala de ședință domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele 
Consiliului Județean Vaslui. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 
 
* 

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

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

Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2022. 
 

* 
Revine în sala de ședință domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele 

Consiliului Județean Vaslui. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 

 
* 

IV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 
"Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2022, rectificat și a estimărilor pe anii 
2023 – 2024 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 Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

doamnei consilier județean Iuliana Teslariu. 
Doamna Iuliana Teslariu arată că i-au atras atenția anexele nr.1 și nr.2, fiind 

interesată de cea de-a doua modificare pe care societatea o are în vedere, și anume 
creșterea cheltuielilor cu sponsorizarea, de la 22.000 lei la 90.000 lei. Este de părere că 
formularea ″a primit solicitări″, sună prea general. Dorește precizări legate de aceste 
solicitări: care sunt și cât de multe sunt.  Face observația că  ″e cumva o inadvertență, în 
nota de fundamentare spunea ceva de 6 luni și în documentul întocmit de consiliul 
județean spunea 9 luni″. Întreabă și care sunt reducerile în vederea găsirii sumei necesare 
solicitărilor de sponsorizare și ce servicii sunt prinse la ″cheltuieli cu alte servicii 
executate″. 

De asemenea, întrebă de ce este cumva prioritar să se renunțe la echipamente, 
în detrimentul achiziționării unui teren, și de ce este mai avantajoasă sponsorizarea decât 
reinvestirea profitului. Se gândește că, poate, acele sponsorizări ar merge mai bine pe o 
direcție de reinvestire - să fie reinvestite fondurile avute la dispoziție, profitul.  

Totodată, aduce în discuție lista unde sunt categorisite activitățile socio-
culturale, unde apar cluburile  sportive. Este clar că sponsorizarea este pentru un club 
sportiv. Întreabă dacă trebuie să înțeleagă că, dacă se dorește acordarea de burse elevilor, 
acestea nu pot fi acordate. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Mircea Țuțuianu.  

Domnul Mircea Țuțuianu spune că va încerca să răspundă punctual la întrebările 
doamnei Teslariu.  

Legat de reducere, poziția de buget ″alte cheltuieli servicii prestate de terț″, 
care este redusă pentru a suplimenta alte poziții, poate include o serie de servicii de felul 
închiriere utilaje, vulcanizare, service-ul mașinilor și diferite prestări servicii de genul 
acesta, pentru care s-a anticipat că, până la sfârșitul anului, pot fi reduse pentru a merge 
către cheltuieli salariale și sponsorizare.    

Legat de numărul solicitărilor cu sponsorizarea, precizează că sunt o serie de 
solicitări pentru a sponsoriza, anumite ONG-uri care desfășoară activitate socio-culturală, 
sportivă. Nu știe la ora actuală dacă și ce se va sponsoriza, pentru că, așa cum se știe, în 
această activitate de producție cash-flow-ul societății astăzi este, mâine nu mai este. 
Astfel, dacă bugetul permite, va fi executat în sensul acesta; dacă nu, va rămâne 
neexecutat. 

În ceea ce privește reinvestirea profitului, O.G. nr.26/2013 specifică foarte clar 
ce se face cu profitul: 40% se reinvestește, 50% se face venit la bugetul local ca și dividende 
și 10% se împarte la salariați ca ″participare a salariaților la profit″. 

Cheltuielile cu sponsorizarea sunt dedicate pentru acest lucru, practic legislația 
permite ca 20% din impozitul pe profit de la sfârșitul anului să fie acordat acestor ONG-uri 
ca și sponsorizare. Deci nu poate fi reinvestit.   

Doamna Iuliana Teslariu întreabă dacă această sumă a ieșit din calculul făcut. 
Domnul Mircea Țuțuianu răspunde: ″Exact! 20% din impozitul pe profit este în 

jur de  90.000 de lei. Care este legal și care este deductibil fiscal.″ 
Doamna Mihaela-Vica Bîicu întreabă dacă profitul nu ar putea fi reinvestit 

decât să fie utilizat pentru sponsorizare. 
Domnul Mircea Țuțuianu  menționează că, în fiecare an, la aprobarea bugetului 

inițial al societății, în anexa nr.4 sau nr.5 una dintre sursele de finanțare a investițiilor este 
reprezentată de 40% din acest impozit pe profit, iar restul, cu aport la capital de la consiliul 
județean, amortizare, ș.a.m.d. În fiecare an, această sumă de 40% din profit se regăsește  
pe lista de investiții, pentru că altceva nu se poate face. 



Doamna Mihaela-Vica Bîicu  amintește că doamna Iuliana Teslariu a întrebat 
despre  renunțarea de a achiziționa anumite echipamente în favoarea achiziției unui teren. 

Domnul Mircea Țuțuianu răspunde că mai multe detalii pot fi date de 
conducerea executivă a societății. 

Doamna Iuliana Teslariu întreabă: ″Să înțeleg că bugetul respectiv spune că se 
va și mări profitul? Veniturile societății vor fi mai mari? De acolo provin acei 20%? Sau data 
trecută, când s-a făcut bugetul, s-a luat o suma mai mică? Adică nu s-a mers către 20%, s-
a mers către o sumă mai mică″.   

Domnul Mircea Țuțuianu răspunde că, într-adevăr, nu s-a mers către suma 
maximă de 20% din impozitul pe profit. Raportarea s-a făcut la execuția din anii precedenți 
și la solicitările primite și s-a considerat că suma este suficientă pentru aceste cheltuieli 
cu sponsorizarea. În urma acestor solicitări, s-a venit în fața consilierilor județeni cu 
această propunere de rectificare a bugetului, care a fost generată practic de majorarea 
cheltuielilor salariale.  

Conform O.G. nr.26/2013, sunt anumite tipuri de modificări care generează o 
rectificare a bugetului întreprinderilor publice, majorarea cheltuielilor salariale fiind una 
dintre ele. Majorându-se cuantumul tichetelor de masă pe care salariații le primesc, s-a 
anticipat că - până la data de 31.12.2022 - vor fi depășite cheltuielile cu salariile și, pentru 
a se putea acorda tichete majorate, este nevoie de această rectificare de buget. Analizând 
execuția bugetului societății, deoarece există această posibilitate și obligație de a rectifica 
bugetul pentru cheltuielile salariale, a propus aceste modificări care speră să fie duse la 
îndeplinire până la 31.12.2022, deși timpul este destul de scurt. 

Domnul Liviu Iacob vrea să știe dacă, în condițiile în care la bugetul de cheltuieli 
nu există o creștere de venituri și cheltuielile au crescut, asta înseamnă profit mai mic.  

Domnul Mircea Țuțuianu  răspunde că nu. Așa cum este specificat în referatul 
de aprobare al inițiatorului la proiectul de hotărâre, veniturile, cheltuielile totale și 
profitul rămân aceleași. Diminuarea de la ″alte servicii prestate de terți″ a permis 
majorarea altor tipuri de cheltuieli. S-a diminuat într-o parte și s-a majorat în altă parte, 
profitul rămânând neatins.  

Domnul Liviu Iacob întreabă dacă cei 20% au fost direcționați pentru activități 
sportive. 

Domnul Mircea Țuțuianu  răspunde că sunt mai multe solicitări ale ONG-urilor 
care desfășoară activități sociale, culturale și sportive.  

Doamna Mihaela-Vica Bîicu  observă că, într-adevăr, în proiectul de hotărâre 
așa spune, dar în anexele puse la dispoziție de LDP rezultă că direcționările sunt la cluburi 
sportive. 

Domnul Mircea Țuțuianu  precizează: ″Total, din care cluburi sportive″. 
Domnul Gheorghe Veziteu solicită lămuriri cu privire la bugetul Societăţii 

"Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui. Referitor la această sponsorizare, se aștepta să fie o 
listă nominală cu solicitări. Crede că este dreptul consilierilor județeni să afle, pentru că 
în cadrul ședinței fiecare își exprimă un vot concret, pe cifre. Amintește că, de obicei, 
aceste solicitări se pun la materialele de ședință. 

În al doilea rând, precizează că în referatul de aprobare se vorbește de 
introducerea pe lista de investiții, argumentat, a trei poziții.  

Declară: “În opoziție cu acestea trei, când vine vorba de cele șase poziții pe care 
vreți să le extrageți din lista de investiții, nu mai argumentați de ce acestea nu ar mai fi 
bune.”  

Dorește să știe de ce sunt mai bune unele decât altele. Observă că la unele se 
spune acest lucru, în timp ce la celelalte nu se mai spune de ce nu ar mai fi bune.  

Totodată, sesizează că anul 2022 este închis cu un realizat la venituri de  51.838 
mii lei și că, astăzi, la sfârșitul lunii octombrie, se vine cu propunerea de rectificare exact 
cu 30.193 mii lei, cu cât a fost propus la început. S-a gândit că deja se vine cu rectificare 
bugetară, pentru că probabil sunt venituri mai mari sau mai mici. Se aștepta să fie făcută 
pregătirea pentru tragerea liniei.  



Totodată, subliniază că în proiect se vorbește despre o suprafață de 19000 mp 
până la 23000 de mp, care se dorește a fi achiziționată. Întreabă dacă, în 
prezent, Societatea "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui funcționează într-un spațiu de 
3,24 ha aflat pe raza UAT Bălteni. Vrea să știe dacă cei 19000 mp sau 23000 mp se regăsesc 
în acești 3,24 ha pe care consiliul județean intenționează a-i cumpăra. Întreabă: ″Doriți să 
cumpărați chiar de la UAT Bălteni?″ 

În caz afirmativ, având în vedere că se apropie sfârșitul de an și ținând cont de 
observația că regimul juridic la acel teren este incert, vrea să știe cum poate fi făcută 
achiziția, dacă mai este timp pentru achiziționare și pentru efectuarea plăților pentru o 
asemenea suprafață până la sfârșitul anului. Întreabă, când au loc tranzacțiile, cum se face 
evaluarea și cum se poate intra în posesia acelui teren. De ce acum, înainte de sfârșit de 
an, este făcută această rectificare, pentru că oricum se încheie anul cu activitatea 
desfășurată acum.  

Personal, se aștepta ca noul consiliu de administrație să fi venit cu o idee de 
genul: în loc să fie achiziționat un teren, mai bine să fie propus un schimb cu UAT Bălteni, 
în sensul că din domeniul privat al UAT Bălteni “să fie făcut un transfer către Consiliul 
Județean Vaslui, așa cum și astăzi facem ceva legat de municipiul Vaslui.” 

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, arată că nu 
pot fi cerute terenuri de la UAT-uri fără a le da ceva la schimb. Județul Vaslui nu are 
terenuri de care să dispună, să vândă sau să schimbe. Județul are 30 ha de teren 
condiționat, nu are întregul drept de dispoziție asupra acestuia.  

Domnul Gheorghe Veziteu exprimă următoarea ipoteză: terenul se poate 
transfera din domeniul privat al UAT Bălteni în domeniul privat al județului Vaslui, și apoi 
consiliul județean îl poate da la capitalul social al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA 
Vaslui.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că 
nu se poate, nu permite legea.  

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă conducerea societății ce venituri obține din 
valorificarea fructelor de la livada din localitatea Emil Racoviță. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că Societatea "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui este o societate comercială care este 
înființată de consiliul județean și care este circumscrisă legii române, care reglementează 
activitatea societăților românești cu capital de stat. 

Nu poate fi mărit cu cât se dorește capitalul social, pentru că este interzis de 
lege, având în vedere contractul de întreținere pe care Societatea "Lucrări Drumuri şi 
Poduri" SA Vaslui îl are cu consiliul județean. LDP nu poate să facă oricât, poate ar merge 
la lucrări care să execute și care să-i confere posibilitatea de a dubla cifra de afaceri, dar 
nu are voie decât 20% din cifra de afaceri. Este o discriminare față de capitalul de stat, 
dar așa scrie în lege.  

Menționează că au fost alocați, cu ajutorul consilierilor județeni, 200.000 de 
euro, în timp societăților cu capital privat li se permite să mărească cu 200 mil. lei capitalul 
social și să se modernizeze când vor. Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui nu i se 
permite mărirea decât o dată la trei ani, cu 200.000 euro, pentru că intră sub incidența 
ajutorului de stat. Consiliul județean nu are niciun interes să mărească foarte mult profitul 
acestei societăți, pentru că ar trebui plătit de consiliul județean, iar în loc să fie făcute cu 
bani puțini mai multe lucrări, ar trebui să se facă cu bani mai mulți mai puține lucrări.  

Arată că această societate a fost creată pentru a fi eliminată harababura care 
era în trecut în ceea ce privește întreținerea drumurilor județene. Pentru că se începeau  
licitațiile, la care putea să vină oricine, primăvara; erau terminate toamna și execuția era 
toamna. Vara se mergea prin gropi și toamna se apucau de reparat gropile. Două săptămâni 
se mergea pe drumuri bune, după care venea iarna și iar se mergea prin gropi. Atunci a 
fost adoptată această soluție de a face o societate cu capital public, de a prelua această 
societate care avea un deficit de 6 miliarde lei și care a fost rentabilizată. Județul Vaslui 



are costuri mult mai puține și lucrările de reparații și întreținere sunt executate mult mai 
rapid.  

În ceea ce privește terenul, Județul Vaslui nu are niciun teren care să fie pus la 
dispoziție pentru schimb. Este o societate comercială, iar consiliul județean nu are ce da 
la UAT-uri. Mai mult decât atât, UAT-urile au foarte puțin teren sau deloc, pentru că tot 
terenul care a fost potrivit Legii nr.165/2013,  a fost inventariat și trecut în rezervă, pentru 
a fi dat solicitanților care cer reconstituirea dreptului de proprietate. Precizează că trebuie 
teren pentru depozitarea materialelor, pentru utilaje. Acum societatea are sediul într-o 
curte și într-o clădire care este a consiliului județean. Curtea este cât încăperea în care se 
desfășoară ședința consiliului județean. 

Arată că terenul este pe raza UAT Bălteni, administrat de SNCFR, în zona de 
protecție a lor și este normal ca SNCFR să ceară să plece LDP de acolo. Este o societate pe 
care, chiar dacă nu poate concura pe o piață extinsă cu celelalte societăți cu capital privat, 
care își reînnoiesc în permanență parcul și tot ce ține de activitatea societății, vrem să o 
menținem la un nivel ridicat de performanță ca să nu mărească cheltuielile pe partea 
cealaltă, pentru că, dacă sunt folosite utilajele vechi și sunt făcute reparații excesive la 
ele, se diminuează din capitalul folosit de fapt pentru reparația și întreținerea drumului. 

Dă ca exemplu reparația drumului de la Vaslui la Oșești care este făcută cu un 
covor asfaltic, precizând că nu este singurul și toți consilierii județeni știu acest lucru, 
pentru că circulă la fel ca domnia sa. 

Informează că aceste reparații sunt făcute, deoarece este asfalt pus acum 50 de 
ani, în condițiile de tonaj de atunci, iar în prezent se circulă în condiții de tonaj pe care 
le au mașinile de transport de astăzi. Este o chestiune care trebuie foarte strict planificată. 
Dacă în aceasta mai încape și sponsorizarea unor ONG-uri, nu știe ce problemă ar fi aici, 
dacă aceasta este și legală. Subliniază că și în trecut a fost făcută sponsorizare.  
 

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Bogdan-Vasile Popa, 

urmând a participa la ședința consiliului județean prin utilizarea aplicației ZOOM. 
 
* 

Domnul Mircea Țuțuianu  precizează, în legătură cu veniturile care nu au fost  
modificate în această rectificare, că nu s-a întâmplat ceva deosebit care să majoreze 
aceste venituri. Este de dorit să fie respectat acest buget, să fie făcute aceste venituri. În 
momentul în care acționarul unic, pe baza contractului de prestări servicii, va aloca sume 
suplimentare, va veni în fața consilierilor județeni și cu majorarea veniturilor. Legat de 
acest teren, o chestiune suplimentară pe care trebuie pus accent este că inclusiv UAT 
comuna Bălteni este în litigiu cu CFR și, în niciun caz, consiliul județean nu și-a propus să 
cumpere acest teren. Și nici altul identificat, pentru că aceasta se va face în baza unui 
regulament intern. Consiliul județean, deocamdată, știe doar caracteristicile acestui 
teren, plus ceea ce cumpără. Se va face o licitație, o achiziție publică, unde toți cei 
interesați care au terenuri de vânzare cu aceste caracteristici, pot depune ofertele.   

Acest teren este punct de plecare pentru dezvoltarea societății, pentru că se 
dorește achiziționarea unei stații de asfalt, care să faciliteze prestarea serviciilor și a 
lucrărilor executate pe drumurile județene. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, spune că 
aceasta este situația. Dacă sunt amendamente, adresează rugămintea ca acestea să fie 
făcute.  

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că s-au înregistrat: 26 voturi “pentru” și 7 “abțineri“(Ardeleanu Mihai, Crețescu 
Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe), 
hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări 



Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2022, rectificat și a estimărilor pe anii 2023 – 2024, 
fiind adoptată cu majoritate de voturi. 

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Dorin Emil. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 

 
* 

V. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare 
aferente anului școlar 2022-2023 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; 

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

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

proiectul de hotărâre.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

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

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

privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 
2022-2023. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
domnilor consilieri județeni care participă la ședința consiliului județean prin utilizarea 
aplicației ZOOM, rugămintea de a-și exprima votul pe rând, individual, acest lucru fiind 
necesar pentru centralizarea voturilor. 

* 
Preia conducerea ședinței domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele 

Consiliului Județean Vaslui. 
Revine în sala de ședință domnul consilier județean Emil Dorin. 
Părăsește videoconferința domnul consilier județean Mitică Afteni. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 

 
* 

VI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea înregistrării Județului Vaslui în 
Sistemul Național Electronic de Plată online și înrolarea în sistemul Ghișeul.ro 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 doamnei consilier județean Iuliana Teslariu. 
Doamna Iuliana Teslariu informează că Partidul USR PLUS susține proiectul 

privind înrolarea Consiliului Județean Vaslui pe această platformă.  



Ținând cont de faptul că premisa actuală de digitalizare este în creștere, iar 
Consiliul Județean Vaslui are proiecte în direcția digitalizării, consideră că se poate veni în 
ajutorul unităților administrativ-teritoriale care își doresc acest lucru, cu un model pentru 
un astfel de proiect.      

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 acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob întreabă cum au votat consilierii județeni care participă la 

ședința consiliului județean prin utilizarea aplicației ZOOM. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

menționează că proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Dă cuvântul domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 

că dacă se constată numărul de voturi necesar pentru aprobarea unui proiect de hotărâre, 
atunci proiectul de hotărâre este aprobat, iar aplicația electronică generează rezultatul 
voturilor. 

 Domnul Liviu Iacob precizează că votul nu este generat prin intermediul 
aplicației electronice, ci se votează prin ridicarea mâinii. Adresează rugămintea ca domnul 
președinte să efectueze apelul nominal în vederea centralizării voturilor pentru toți 
consilierii județeni care participă on-line.  

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

Doamna Diana-Elena Ursulescu menționează că rezultatul votului este generat 
electronic numai în cazul ședințelor consiliului județean care se desfășoară în ansamblu 
prin mijloace electronice, în sistem videoconferință. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că intervenția online a domnilor consilieri județeni este legală și se va efectua apelul 
nominal al acestora pentru exprimarea votului. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, îl 
întreabă pe domnul consilier județean Liviu Iacob dacă, atâta timp cât majoritatea 
consiliului județean este prezentă în sala de ședință, iar minoritatea este prezentă online, 
proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul Liviu Iacob este de părere că, atâta timp cât există un cvorum, votul 
trebuie să fie exprimat de cvorumul prezent. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că hotărârea privind aprobarea înregistrării Județului Vaslui în Sistemul 
Național Electronic de Plată online și înrolarea în sistemul Ghișeul.ro. a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi (28 voturi “pentru”). 

Dă cuvântul doamnei Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului. 
Doamna Diana-Elena Ursulescu informează că la momentul exprimării votului în 

sală erau prezenți 32 de consilieri județeni, întrucât domnul consilier județean Mitică 
Afteni a părăsit ședința consiliului județean. Așadar, online sunt prezente 6 persoane.  

În consecință, fiind exprimate doar 26 de voturi  - fără votul domnilor consilieri 
județeni Mihai Ardeleanu, Sorin Braniște, Valentin Crețescu, Viorel-Cornel Iordache, 
Ghiorghe Pricop și Bogdan-Vasile Popa -, hotărârea privind aprobarea înregistrării 
Județului Vaslui în Sistemul Național Electronic de Plată online și înrolarea în sistemul 
Ghișeul.ro. a fost adoptată cu unanimitate de voturi (26 de voturi “pentru”). 

 
* 

*    * 



VII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale a unui imobil 
aparținând domeniului public al Județului Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

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

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

însușirea documentației cadastrale a unui imobil aparținând domeniului public al 
Județului Vaslui. 

* 
*    * 

VIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul 
public al Municipiului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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

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

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

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

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

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

solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Vaslui în domeniul 
public al Județului Vaslui. 

*    
*    * 

IX. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din 
domeniul privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea 
Centrului Cultural Istoric al municipiului Bârlad”, către Teatrul ”V. I. Popa” Bârlad și 
dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

proiectul de hotărâre.  



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

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

Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, 
achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea Centrului Cultural Istoric al 
municipiului Bârlad”, către Teatrul ”V. I. Popa” Bârlad. 

 
* 

Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Liviu Filip. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 

 
* 

X. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din 
domeniul privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea 
Centrului Cultural Istoric al municipiului Bârlad”, către Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad 
și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, 
achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea Centrului Cultural Istoric al 
municipiului Bârlad”, către Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad. 

 
* 

Părăsesc sala de ședință domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, și domnii consilieri județeni Liviu Iacob și Costel Zară. 

Revine în sala de ședință domnul consilier județean Liviu Filip. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 29. 

 
* 

XI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr.2 la 
Acordul de parteneriat nr.846/28.01.2021 dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est  și UAT Județul Vaslui pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii 
Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-
2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 
turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” 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, 

reamintește că a fost depus un amendament la proiectul de hotărâre, care a fost publicat 
pe site-ul consiliului județean și fiecare consilier județean a luat act de conținutul acestuia. 

Dă citire amendamentului: 
 

                                                “Amendament 
la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii actului adițional nr.2 la Acordul 
de parteneriat nr.846/28.01.2021 dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-
Est  și UAT Județul Vaslui pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii 

Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-
2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 

turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură 
 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr.16154/21.10.2022, 
ADR Nord-Est a retransmis, ulterior elaborării și publicării proiectului de hotărâre, Actul 
adițional nr.2 la Acordul de parteneriat modificat prin asimilarea unor observații făcute 
de Autoritatea de Management AM POAT, în vederea aprobării cu modificările propuse în 
coloana a patra, din tabelul prevăzut la art.1 alin.(1), pentru UAT Județul Vaslui – 
Consiliul Județean. 

Având în vedere cele de mai sus, propun următorul amendament:   
Coloana nr.4 din tabelul prevăzut la alin.(1) al art.1 din Actul adițional nr.2 la 

Acordul de parteneriat nr.846/28.01.2022, pentru Partener - UAT Județul Vaslui – Consiliul 
Județean, care prezintă următoarea informație:  

,,Axa rutieră strategică Sud - Vest a județului Vaslui - Valoare totală eligibilă 
pentru elaborarea documentațiilor tehnico economice – 2.455.373,47 lei 

Valoare totală eligibilă solicitată din POAT – 2.407.228,89 lei – reprezentând  
4,85 % din valoarea totală eligibilă a proiectului, solicitată din POAT (fără contribuție 
proprie), respectiv din 49.638.263,98 lei” 

se modifică și va a avea următorul conținut:  
,,Axa rutieră strategică Sud - Vest a județului Vaslui 
Valoare totală eligibilă 2.407.228,89 lei – reprezentând 4.85% din valoarea 

totala eligibilă a proiectului, respectiv din 49.638.263,98 lei. 
 
din care, 
Valoare totală eligibilă nerambursabilă – 2.359.084,31 lei reprezentând 4,86% din 
valoarea totală eligibilă nerambursabilă a proiectului, respectiv din 48.456.216,51 
lei.”  

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

amendamentului propus la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului 
adițional nr.2 la Acordul de parteneriat nr.846/28.01.2021 dintre Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est  și UAT Județul Vaslui pentru realizarea proiectului „Sprijin 
la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 



agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, 
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”. 

Amendamentul propus de domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele 
Consiliului Județean Vaslui, a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat – 
unanimitate (29 voturi “pentru”). 

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

Cu unanimitate de voturi (29 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea încheierii actului adițional nr.2 la Acordul de parteneriat nr.846/28.01.2021 
dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est  și UAT Județul Vaslui pentru 
realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură 
și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri 
de legătură”. 

*    
*    * 

XII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice 
(faza DALI/SF), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Axa rutieră strategică Sud - Vest a județului Vaslui” și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

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

cuvântul domnului Cătălin Gruianu, reprezentantul S.C. TOTAL ROAD S.R.L., pentru a face 
o scurtă prezentare a obiectivului de investiții “Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului 
Vaslui”, un alt drum strategic viitor de aproape 74 km. 

Domnul Cătălin Gruianu informează că  S.C. TOTAL ROAD S.R.L. este o firmă de 
proiectare din București, care a câștigat licitația în anul 2021 în vederea elaborării Studiului 
de fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Axa rutieră strategică 
Sud - Vest a județului Vaslui”, fiind compus din două loturi: Lotul 1 (DJ 243A) în lungime 
de 31,974 km, format din 3 tronsoane și Lotul 2 (DJ 243) în lungime de 41,172 km, de la 
intersecția DN 2F – Dragomirești la intersecția cu DJ 243  - Pogana. 

Totodată, menționează că au fost efectuate studii de teren, topografice, 
geotehnice, expertize tehnice la lucrările de drum și poduri, iar concluziile au fost 
înglobate în documentația tehnico-economică. Starea de degradare a sectoarelor de drum 
întâlnite este specifică drumurilor asfaltate cu o durată de serviciu depășită, având straturi 
asfaltice îmbătrânite. Cauzele apariției degradărilor sunt îmbătrânite, acestea fiind strâns 
legate de acțiunea combinată a factorilor de mediu și a traficului. Amenajarea 
necorespunzătoare a pantelor transversale și longitudinale au condus la acțiunea 
nefavorabilă, astfel încât apele pluviale au acționat asupra sistemului rutier și al 



terasamentelor producând degradări și diminuând capacitatea portantă a structurii 
drumului.   

* 
Se prezintă pe videoproiector imagini cu principalele etape parcurse pentru 

realizarea obiectivului de investiţii „Axa rutieră strategică Sud - Vest a județului 
Vaslui”: traseul în plan; profilul longitudinal și transversal; analiza stării de degradare; 
sistemele de colectare și scurgere a apelor pluviale; lucrările conexe (dispozitive de 
colectare și evacuare a apei, lucrări de consolidări, amenajarea intersecțiilor cu drumurile 
clasificate și drumurile laterale, trecerea la nivel cu calea ferată, siguranța circulației, 
semnalizarea și marcajele rutiere, iluminat, trotuare și piste pentru bicicliști, devizul 
general), etc. 

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

precizează că este un proiect ambițios care traversează județul Vaslui de la Sud la Vest și 
care leagă un drum european de un drum național, un drum care are elemente de 
digitalizare – există o hotărâre de guvern potrivit căreia, peste doi ani, consiliul județean 
va fi obligat să ilumineze fiecare trecere de pietoni pe drumurile județene pe care le are 
-. 

Drumul la care face referire proiectul de hotărâre supus dezbaterii este absolut 
necesar și pare a fi cu adevărat șoseaua de centură a Bârladului spre Bacău. Speră ca în 
noul exercițiu bugetar să se găsească finanțare, având prioritate. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu mulțumește domnului Cătălin Gruianu pentru 

prezentarea făcută.  
Declară că avea mai multe neclarități, printre care și lungimea totală a 

drumului, însă a aflat din informațiile oferite de reprezentatul S.C. TOTAL ROAD S.R.L., că 
lungimea acestuia este de 73 km (31,974 km plus 41,172 km). 

Totodată, referindu-se la cele 1083 de accesuri la proprietăți (474 de o parte și 
609 pe cealaltă parte) și observând că în județul Vaslui se practică accesul la proprietăți 
pe podețe, iar în unele localități a văzut că podurile au timpane și în altele nu, întreabă 
cum s-au gândit să procedeze în această situație. A remarcat că le stă mai bine fără 
timpane, cel puțin în localitatea Ștefan cel Mare, unde este un drum pe care s-au executat 
atât de bine, încât “place și ochiului, dar se pare că și execuția este mai îngrijită”. În 
schimb, cele cu timpan sunt crăpate, spulberate - nu mai sunt întregi - și nu le repară 
nimeni. A observat că nu există nicio legătură metalică între podețul propriu-zis și timpanul 
respectiv. 

Domnul Cătălin Gruianu precizează că vor fi niște timpane care au o lumină de 
10 cm. Având în vedere diferența de nivel între linia roșie și accesuri – sunt unele zone 
unde drumul este mai sus și accesul este jos -, va necesita racordarea respectivă, pentru a 
evita anumite riscuri. 

Domnul Gheorghe Veziteu, referindu-se la intersecția cu drumurile naționale, 
consideră că ar fi corect ca intersecția să fie asigurată printr-un rond – a propus acest lucru 
și cu alte ocazii.  

Personal, solicită acest lucru pentru faptul că nu vrea să piardă o prioritate față 
de altcineva care trece pe drum prin localitatea sa. Declară că nu este de acord să-l 
aștepte, întrucât și domnia sa se grăbește să ajungă la muncă.     

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că, la intersecțiile cu drumurile naționale, Compania Națională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere este cea care dă soluția, consiliul județean o pune în practică, iar 
Serviciul Rutier va da avizul pe acea soluție.  

Domnul Gheorghe Veziteu declară că nici nu s-a gândit altfel, ci să se facă acest 
proiect cu toate diligențele necesare. 

Solicită consemnarea propunerii sale în procesul-verbal al ședinței. 
 



* 
Revin în sala de ședință domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 

Județean Vaslui, și domnii consilieri județeni Liviu Iacob și Costel Zară. 
Părăsesc sala de ședință domnii consilieri județeni Gicu Huzum și Bogdan 

Rotariu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 30. 

 
* 

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 unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI/SF), a indicatorilor tehnico-
economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Axa rutieră strategică 
Sud - Vest a județului Vaslui”. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Cătălin Gruianu, reprezentantul S.C. TOTAL ROAD S.R.L. 

Domnul Cătălin Gruianu mulțumește Consiliului Județean Vaslui pentru 
colaborare și sprijinul necondiționat acordat de domnul Emilian Agafiței, directorul 
executiv al Direcției  Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui și colegii săi, care au făcut toate diligențele pentru obținerea 
avizelor și tot ce a fost nevoie.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
declară că, așa cum a mai precizat , Consiliul Județean Vaslui este un partener corect. 

 
* 

Părăsesc sala de ședință domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, și domnul consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 28. 
 
* 

XIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 
(faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de 
investiții "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 244C: HUȘI (DN 24B) - PĂDURENI – LEOȘTI – 
VĂLENI – URLAȚI - DIMITRIE CANTEMIR – DJ 244A (MUȘATA)", aprobat pentru finanțare 
prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului și 
dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

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

precizează că este ultimul proiect care se votează din lista proiectelor depuse în Programul 



național de investiții "Anghel Saligny". Acesta face legătura dintre DN 24B – Valea Prutului, 
cu primul drum strategic al Consiliului Județean Vaslui, drumul Crețești-Murgeni, ajutând 
foarte mult la rentabilizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, dar și pentru 
viabilitatea unui traseu și a unui transport cât mai eficient pentru fiecare cetățean din 
acea zonă.  

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (28 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-
economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "REABILITARE ȘI 
MODERNIZARE DJ 244C: HUȘI (DN 24B) - PĂDURENI – LEOȘTI – VĂLENI – URLAȚI - DIMITRIE 
CANTEMIR – DJ 244A (MUȘATA)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de 
investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 
finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

 
* 

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

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 29. 
 
* 

XIV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei 
lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul 
drumurilor judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și 
privată a Judeţului Vaslui. 
              Precizează că avizele comisiilor de specialitate au fost deja prezentate în ședința 
din 08 iulie 2022, când nu s-a întrunit numărul de voturi necesar adoptării hotărârii.  
 

* 
Părăsește videoconferința domnul consilier județean Viorel-Cornel 

Iordache. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 28. 

 
* 

 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

întreabă dacă sunt intervenții.  
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean prezent în sala 

de ședință adoptarea proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 18 voturi 
“pentru” și 5 “abțineri“ (Lucian-Corneliu Chirica, Liviu Filip, Liviu Iacob, Gheorghe 
Ștefan și Gheorghe Veziteu). 

Efectuează apelul nominal pentru consilierii județeni care participă la ședința 
consiliului județean prin utilizarea aplicației ZOOM, precizând că rezultatul votului 
exprimat este următorul: 3 voturi “pentru” (Sorin Braniște, Ghiorghe Pricop și Bogdan-
Vasile Popa) și 2 “abțineri“ (Mihai Ardeleanu și Valentin Crețescu). 

Votul domnului consilier județean Viorel-Cornel Iordache exprimat telefonic este 
“pentru”. 

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

Domnul Liviu Iacob menționează că nu există a procedură a consiliului județean 
care să reglementeze votul exprimat telefonic. 



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

Doamna Diana-Elena Ursulescu informează că s-au înregistrat 21 voturi 
“pentru”, fără votul domnului consilier județean Viorel-Cornel Iordache. Pentru adoptarea 
proiectului de hotărâre sunt necesare 23 de voturi “pentru” și, în consecință, proiectul de 
hotărâre nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că în urma centralizării voturilor s-au înregistrat: 21 voturi “pentru” și 7 
“abțineri“ (Mihai Ardeleanu, Lucian-Corneliu Chirica, Valentin Crețescu, Liviu Filip, Liviu 
Iacob, Gheorghe Ștefan și Gheorghe Veziteu). 

Totodată, informează plenul consiliului județean că proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara 
fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe amplasamentul 
imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui, nu a întrunit numărul 
de voturi pentru a fi adoptat. 

Dă cuvântul domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

se dorește stocarea masei lemnoase mai mulți ani la rând, în speranța că vor deveni 
majoritari și le vor achiziționa domniile lor. Consiliul Județean Vaslui urma să dea această 
masă lemnoasă instituției de asistență socială, pentru a nu fi nevoiți să mai cumpere lemne 
într-o perioadă în care prețul este foarte ridicat. 

Constată că, pe de o parte, se fac economii, iar pe de altă parte, când este 
vorba despre o chestiune practică, nu se face nimic în acest sens. 
 

* 
Participă la videoconferință domnul consilier județean Viorel-Cornel 

Iordache. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 29. 

 
* 

XV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr.208/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică 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. 

Președintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi 
coordonarea consiliilor locale 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 (29 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.208/2020 privind 
validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
Vaslui, cu modificările ulterioare. 
 

XVI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.7/2018 privind stabilirea componenței Colegiului 
Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu 
modificările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 



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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Domnul 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 (29 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea unor poziții din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.7/2018 
privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare. 

 
*    

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

anunță plenul consiliului județean că va fi convocat în ședință extraordinară/de îndată în 
perioada imediat următoare, fiind necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investiții “Construire secții la Spitalul nr.2 Vaslui”. 

Totodată, în situația în care nu este posibilă redactarea procesului-verbal al 
ședinței ordinare până la acea dată, vine cu propunerea ca acesta să fie supus aprobării 
plenului consiliului județean într-o ședință ulterioară.  

Supune la vot propunerea. 
Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi: 28 voturi “pentru” și 1 

“abținere“(Iacob Liviu). 
*    

*    * 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, dă 

cuvântul doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
Doamna Mihaela-Vica Bîicu informează plenul consiliului județean că a primit o 

sesizare legată de secțiunea de drum Pogana-Dragomirești, care este plină de gropi și 
cratere.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
declară că DJ 243 se află în faza de proiectare. 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu  întreabă dacă, până la momentul stabilirii lucrărilor 
de execuție, există posibilitatea ca acesta să fie întreținut, întrucât noaptea se circulă 
foarte greu. 

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 că 
drumul la care face referire doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu este, într-
adevăr, avariat. Acesta face obiectul proiectului de hotărâre care s-a votat, dar până 
atunci se va încerca realizarea unor reparații curente, astfel încât să se poată circula până 
la reabilitarea sa.     

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

Domnul Daniel-Garincha Onofrei, prefectul judeţului Vaslui, referindu-se la 
întrebarea doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu, precizează că drumul este 
plombat pe o porțiune de aproximativ 85-90% și se circulă mult mai bine decât se circula 
în urmă cu 2-3 săptămâni. 



Mulțumește tuturor pentru modul meticulos în care tratează fiecare problemă 
în cadrul ședințelor de consiliu județean și adresează felicitări domnului consilier județean 
Valentin Crețescu care împlinește o frumoasă vârstă. 

Totodată, adresează un călduros “La mulți ani!” și multă sănătate celor care își 
serbează ziua onomastică de Sfântul Dumitru. 

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

Domnul Gheorghe Veziteu solicită informații privind Casa Armatei și directorului 
economic câteva lămuriri despre sumele încasate din valorificarea fructelor de la livada 
din localitatea Emil Racoviță. 

Domnul Dumitru Buzatu preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, precizează că 
informațiile referitoare la livadă vor fi furnizate de directorul Direcției Economice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.   

În ce privește obiectivul Casa Armatei, acesta se apropie de finalizare și speră, 
dacă toate comenzile vor fi onorate în legătură cu anumite materiale care se utilizează 
acolo, ca până la sfârșitul anului obiectivul de investiții să fie finalizat.  

Totodată, precizează că anul viitor manifestările legate de festivaluri - 
Festivalul Umorului “Constantin Tănase”, Festivalul „Hora din Străbuni” și Festivalul Coral 
“Gheorghe Cucu” – se vor derula la Casa Armatei. Există și un angajament luat față de 
comunitatea muzicienilor din Vaslui de a iniția un festival de muzică pentru tineret în 
memoria compozitorului Marcel Iorga, care se va derula în cadrul acestui obiectiv. 

Menționează faptul că, înainte de a deschide Casa Armatei, membrii consiliului 
județean vor fi invitați la recepția lucrărilor pentru a vedea cum arată și a-și exprima 
părerile în legătură cu utilitatea acestui obiectiv.  

 
*    

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

mulțumește tuturor pentru participare și declară închise lucrările şedinţei Consiliului 
Judeţean Vaslui. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 25 octombrie 
2022. 

 
Ora 1600 

 

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

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


