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  R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 28.07.2022, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

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

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Județean Vaslui, convocată prin Dispoziția 
președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 172/2022, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 32 consilieri judeţeni în funcţie și 
președintele, lipsind domnul consilier județean  Crețescu Valentin,  şedinţa este legal 
constituită. 
               Declară deschise lucrările ședinței. 

Domnii consilieri județeni Afteni Mitică, Dorin Emil, Prisacaru Dan-Eduard, Popa 
Bopgdan-Vasile și Rotariu Bogdan participă la ședința consiliului județean prin utilizarea 
aplicației ZOOM, conform art. 180 alin. (1), teza a 2-a din Codul administrativ.  

Din partea Instituţiei Prefectului - Județul Vaslui participă domnul prefect Daniel-
Garincha Onofrei. 

Întrucât doamna Diana–Elena Ursulescu, secretarul general al județului, este în 
concediu de odihnă, va participa la şedinţă doamna Mihaela Dragomir, director executiv 
în cadrul Direcției Administrație Publică. 

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

* 
*     * 

                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
plenului şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui proiectul ordinii de zi, proiect care a fost adus la 
cunoştinţă publică, prin difuzare pe site-ul consiliului judeţean: 
               1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță 
juridică, de asistență și reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui în litigiul 
ce face obiectul dosarului civil  nr. 1170/89/2022, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui; 
               2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului 
Vaslui, pe anul 2022; 
               3. Proiect de hotărâre privind rectificarea  a III-a a bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 ; 
               4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 
2022; 
               5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea 
reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății ”Centrul de Resurse 
pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.; 
               6. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a unui membru în 
Consiliul de administraţie al Societăţii ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, pentru 
mandatul 2022-2026; 
               7. Proiect de hotărâre pentru modificarea alineatului 1 al articolului 13 din Actul 
Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui; 
               8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Construire morgă în 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”; 



               9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
184/2018 privind aprobarea proiectului "Reabilitare, modernizare și dotare Școala 
Profesională Specială „Sfânta Ecaterina”, Huși” și a cheltuielilor legate de proiect; 
              10. Proiect de hotărâre pentru modificarea a 5 poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 89/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 
al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare; 
              11. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui  nr. 224/2016 privind modificarea statului de funcții al 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, cu 
modificările ulterioare; 
              12. Proiect de hotărâre privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția 
Copilului Vaslui; 
              13. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 133 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 
cu modificările ulterioare; 
     14. Informare cu privire la deplasarea efectuată în perioada 20-21 iunie 2022 în sat 
Gura Bîcului, raion Anenii Noi, Republica Moldova; 
              15. Raportul de audit financiar nr. 47443/ 8216/25.05.2022 și Decizia nr. 11 din 
16.06.2022 emisă de directorul Camerei de Conturi a Județului Vaslui, pentru înlăturarea 
deficiențelor constatate și consemnate cu ocazia misiunii de audit asupra situațiilor financiare 
încheiate la 31.12.2021. 

* 
Propune modificarea ordinii de zi în sensul că, punctul 5 de pe ordinea de zi, 

pentru care este necesară si exercitarea votului secret, să fie prezentat și dezbătut după 
proiectul de hotărâre aflat la punctul 13 pe ordinea de zi a ședinței consiliului județean. 

* 
*     * 

Supune votului plenului Consiliului Județean Vaslui modificarea ordinii de zi. 
              Cu unanimitate de voturi (32 voturi „pentru”), proiectul ordinii de zi a fost aprobat. 

* 
*     * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, cu modificarea aprobată,  acesta 
fiind aprobat cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”). 

* 
*     * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, propune ca, în 
ceea ce priveşte modalitatea de vot, să fie folosit votul deschis, prin ridicarea mâinii, pentru 
proiectele de hotărâre existente pe ordinea de zi, cu excepția proiectului de hotărâre de la 
punctul 5, unde va fi utilizat votul secret, potrivit prevederilor art. 139 alin.(6) și (7) din 
Codul administrativ. 

Supune votului propunerea. 
               Cu 32 voturi „pentru”, a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la 
adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, cu excepția proiectului de 
hotărâre de la punctul 5. 

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. 

 Consilierii județeni doamna Bularda Carmen, domnul Voicu Vasile și domnul 
Chirica Lucian Corneliu  anunță în plen că se află în situația menționată mai sus, la proiectele 



de hotărâre aflate pe ordinea de zi la punctele 5 ( Chirica Lucian Corneliu) și respectiv 12 
(Bularda Carmen, Voicu Vasile). 

                                                      *  
*     * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, este necesar 
votul majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, cu excepţia proiectelor de 
hotărâre de la punctele 1, 2, 3, 4,  6, 8 și 9  pentru adoptarea cărora este necesar votul 
majorității absolute – 17  potrivit prevederilor art. 139 alin. (3) din Codul administrativ. 

Informează, totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin.(4) coroborat cu 
art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a pus la dispoziţia plenului 
Consiliului Județean Vaslui procesul-verbal încheiat în şedința ordinară a Consiliului 
Judeţean Vaslui din data de 08 iulie 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. 

Dă cuvântul doamnei consilier județean Teslariu Iuliana. 
Doamna Teslariu Iuliana declară: ″Era vorba de ultima mea intervenție din ședința 

de data trecută, în care rugam ca invitații din instituțiile subordonate să răspundă cu 
bunăvoință, altfel ne-am simți ușor intimidați și nu cred că ar fi cazul″. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde: ″Nu e 
nici un motiv! Dar mai sunt invitații aici, acum?″ 
                Doamna Teslariu Iuliana răspunde: ″Nu, am spus că aș dori să fie menționat în 
procesul verbal.″ 
                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, cere 
secretariatului să fie consemnat în procesul verbal solicitarea doamnei Teslariu Iuliana. 

* 
Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului 

judeţean din data de 08 iulie 2022, cu obligația de a fi consemnat în procesul verbal 
intervenția doamnei Teslariu,  al cărui conținut a fost aprobat cu majoritate  de voturi (30 
voturi “pentru” și 2 ″abțineri″ ( Tiron Mihaiela și Iacob Liviu ). 

* 
*    * 

Domnii consilieri județean Afteni Mitică și Rotariu Bogdan părăsesc 
videoconferința. 

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

      I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul  de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță juridică, 
de asistență și reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui în litigiul ce 
face obiectul dosarului civil  nr. 1170/89/2022, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 
                1.Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale; 
               2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană,  și 
               3.Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport,   

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

proiectul de hotărâre.  
Întreabă dacă sunt intervenții.  
Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 



Domnul Gheorghe Veziteu precizează că ar solicita cuvântul, în vederea formulării 
unor remarci referitoare, în primul rând, la dorința grupului de consilieri ai Partidului 
Național Liberal, de a se găsi cea mai bună soluție pentru rezolvarea acestui litigiu, care este 
obiect al dosarului nr. 1170/89/2022 , și din dorința de a duce la bun sfârșit o treabă care 
pare că este în derulare în mai multe unități spitalicești, din câte s-au informat.  

Propune următorul amendament, căruia îi dă citire:  
″Amendament din data de 28.07.2022 

      La proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de 
consultanță juridică, de asistență și reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență 
Vaslui în litigiul ce face obiectul dosarului civil  nr. 1170/89/2022, aflat pe rolul 
Tribunalului Vaslui. 

În vederea asigurării transparenței activității Spitalului Județean de Urgență Vaslui 
și a limitării cheltuielilor,  

Propunem ca Art.1., aliniatul (1) să aibă următorul conținut: 
Se aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță juridică, de asistență și 

reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui în litigiul ce face obiectul 
dosarului civil nr.1170/89/2022, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui, fond și eventualele căi de 
atac, în condiții de transparență, în limita unui plafon maximal de 5.000 lei. 

Grupul de consilieri județeni ai PNL, 
Prin lider de grup 
Gheorghe Veziteu″ 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, observă că  este 

un amendament remarcabil, pe care  nu-l poate accepta. Întreabă: ″Cum adică în condiții de 
transparență? Dar ce, până acum treaba asta a fost în condiții obscure? De ce un plafon de 
5000 lei?″ Consideră că dacă este găsit un avocat, foarte bun, specialist în problema 
respectivă și instituția nu-l poate achiziționa  pentru că acesta cere să fie plătit cu 5050 lei, 
apare   riscul pierderii procesului, pentru că litigiile acestea sunt destul de complicate. 
Declară: ″Ca urmare, nu vă putem împiedica să depuneți aceste amendamente, e dreptul 
dumneavoastră, dar opinia mea este că putem să mergem înainte, sigur, și fără acesta.″ 

Domnul Liviu Iacob întreabă:  ″Este amanetat acest contract?″ 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde: 

″Amanetat înseamnă că contractul este  în ființă și cineva l-a pus și a luat niște bani.″  
Domnul Liviu Iacob întreabă dacă se știe cine va reprezenta în instanță. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 

știe. De exemplu, sunt o grămadă de avocați liberali care pot să vină și să ia oricând 
chestiunea aceasta. Consideră că e chiar o oportunitate și,  dacă ar fi în locul domnilor 
consilieri județeni, dumnealui  nu ar modifica deloc valoarea acestui contract. 

Domnul Liviu Iacob spune:  ″Domnule președinte, opinia aceasta a dumneavoastră 
este în condițiile în care dumneavoastră aruncați cu banii pe fereastră, iar noi încercăm să 
vă tragem de mânecă, să aruncați mai puțin.″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde: ″Eu vă 
recomand să stați în partea cealaltă a ferestrei și când eu arunc, dumneavoastră ii luați, îi 
duceți acasă, rezolvați problema.″ 

Domnul Liviu Iacob subliniază: ″Unde aruncați dumneavoastră, sunt ocupate 
locurile, domnule președinte.″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, spune: ″La 
gabaritul și la forța dumneavoastră puteți să-i împingeți…″  

Oferă cuvântul doamnei manager al Spitalului Județean de Urgență Vaslui, doamna 
Ana-Smaranda Rinder. 

Doamna Ana-Smaranda Rinder explică că legat de acest punct de pe ordinea de zi, 
vine în fața plenului cu astfel de solicitări, în situațiile în care consilierii juridici, angajați ai 
Spitalului, nu  pot reprezenta unitatea în instanță. Toate aceste achiziții au fost făcute 
conform legislației în vigoare, respectându-se legea achizițiilor publice și, în această situație, 
se va proceda ca atare, astfel încât oricine este liber să participe la acest tip de achiziție, 
care se face pe SICAP. În al doilea rând, ultima dată când spitalul a avut servicii externalizate 



suma a fost  de 2000 de lei, deci, în consecință  asigură că nu va fi cheltuit nici un ban fără a 
fi luat în calcul  bugetul spitalului. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresându-se 
doamnei Ana-Smaranda Rinder, crede că povestea aceasta cu 2000 de lei, e o poveste 
superbă, dar domnia sa ar vrea să fie cumpărate cele mai bune servicii, deoarece e vorba de 
un litigiu cu niște consecințe uriașe.  Explică că pierderea unui asemenea proces ar aduce o 
pierdere enormă din punct de vedere bugetar. Și, din punctul acesta de vedere, ținând cont 
de tot ce înseamnă dispoziții legale, e de preferat ca doamna manager al spitalului să se 
asigure de cea mai bună asistență juridică ca să nu piardă procesul, pentru că sunt procese 
care, în mod legal nu pot fi susținute de angajații spitalului, întrucât ei sunt parte în proces. 
Fiind parte în proces… 

Doamna Ana-Smaranda Rinder: informează că speța despre care și pentru care se 
solicită astăzi aprobare se referă la cererea de chemare în judecată a personalului TESA din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu privire la reîncadrarea lor pe anexa 7 din 
legea salarizării și nu pe anexa 8, așa cum au fost inițial încadrați. Precizează că la nivel 
național există multe procese pe rol cu această speță, ele au fost soluționate în moduri 
diferite, de instanțe diferite și după cunoștințele sale , Curtea de Apel Iași a sesizat Înalta 
Curte de Casație și Justiție cu privire la această speță care este abordată neunitar la nivel 
național, deci, probabil se va  ajunge în situația în care o decizie a Înaltei Curți va direcționa 
luarea unei decizii la nivelul instanțelor inferioare, dar până atunci ar dori să beneficieze de 
apărare.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că  nu 
știu dacă s-a precizat care este esența de fapt a acestei chestiuni. Subliniază că este o 
solicitare salarială, întrucât personalul contractual are niște salarii foarte mici în raport cu 
nivelul salariilor celor care lucrează în sistem. Sunt mici în raport cu orice sistem. Solicită 
practic să li se acorde o altă încadrare. Nu se poate face nimic, au fost examinate toate 
posibilitățile, disponibilitate există, și față de această chestiune nu au avut niciodată o 
opoziție, dar legal nu se poate face nimic. Așa că  tot ce se poate face în situația actuală e 
doar  apărarea, luând o consultanță juridică capabilă. 

Domnul Gheorghe Veziteu constată că discuțiile dumnealor au fost și sunt 
binevenite și dacă tot a adus vorba de transparență, despre participarea la fond sau 
eventuale căi de atac, enunțând chiar și o sumă maximală, nu impietează cu nimic buna 
desfășurare și dorința dumnealor ca litigiul să se încheie așa cum este drept, să nu fie 
neîndreptățită niciuna din părți. Din acest punct de vedere, cu atât mai mult limitarea sumei, 
pe care dumnealor o prevăd, și care s-a  văzut că e din realitate, domnii consilieri județeni 
fiind la curent cu onorariile practicate în aceste spețe, vine să întărească și ideea că de fapt 
dumnealor doresc să se facă economii, ca să-i primească tocmai acei colegi ai „noștri”(n.r. 
salariații spitalului). 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă: ″Să 
interpretez eu acum cumva, cred că aș exagera crezând că votând acest proiect de hotărâre 
pentru achiziționarea unei consultanțe juridice serioase, că dumneavoastră cam sunteți 
împotriva salariaților din Spitalul Județean de Urgență Vaslui, care solicită această mărire? 
Cred că exagerez eu, nu?(…) Noi am dori ca instituția noastră să funcționeze bine!″.  

Întreabă dacă mai sunt intervenții. Totodată, anunță că domnul prefect Daniel-
Garincha Onofrei este nevoit să plece, rugând plenul să-i accepte scuzele de rigoare.  
                                                                 * 

                                               *    * 
               Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului consiliului județean amendamentul propus de domnul Veziteu Gheorghe, precizând 
că nu a fost adoptat. (S-au înregistrat 5 voturi ″pentru″, 19 voturi ″împotrivă″ (Buzatu 
Dumitru, Căciulă Mădălin-Claudiu, Dorin Emil, Huzum Gicu,  Gălățeanu Gelu,  Iordache Viorel-
Cornel, Lupu Costică, Marian Dan-Mihai, Miron-Feraru Roxana-Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, 
Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Șteimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, 
Trifan Ciprian-Ionuț, Voicu Vasile, Zară Costel, Arcăleanu Marian-Marius)și 6 ″abțineri″ (Braniște 
Sorin,  Bîicu Mihaela-Vica, Bularda Carmen, Cain Dan-Liviu, Chirica Lucian, Teslariu Iuliana).  
                 



 
               Amendamentul propus de domnul Gheorghe Veziteu nu a întrunit numărul de voturi 
necesar pentru a fi aprobat. 
               Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
      Cu unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță juridică, de asistență și reprezentare 
de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui în litigiul ce face obiectul dosarului civil  nr. 
1170/89/2022, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui. 

* 
*    * 

               II. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind rectificarea a IV-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.  
Întreabă dacă sunt intervenții.  

                Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 25 voturi “pentru” și 5 “abțineri”   
(Ardeleanu Mihai, Filip Liviu, Iacob Liviu, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe). 
               Cu majoritate de voturi a fost adoptată  hotărârea privind rectificarea a IV-a a 
bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022. 

* 
*    * 

 III. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind rectificarea  a III-a a bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 
               1.Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, și 
               2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, 

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

proiectul de hotărâre.  
Domnul 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( 30 voturi ″pentru)″ a fost adoptată a hotărârea privind 
rectificarea  a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2022. 

* 
Domnul consilier județean Dorin Emil  părăsește videoconferința. 
Domnul consilier județean  Chirica Lucian Corneliu părăsește sala de ședință. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 28. 

* 
 
 



 
IV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului creditului intern 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.  
Întreabă dacă sunt intervenții. Dă cuvântul domnului Gheorghe Veziteu. 

               Domnul Gheorghe Veziteu declară: ″Aș dori câteva explicații cu privire la faptul, 
dacă este, sau în ce măsură este permisă trecerea unor sume de la un proiect la alt proiect, 
dacă contractul de credit ne dă această libertate, pentru că am văzut că se ia de la 
transporturi 6.119.428 de lei și îi ducem la sănătate. Deci, nu avem nimic cu acest transfer, 
doar să ne lămurim dacă este pe deplin legal, și de asemenea, să observ, și vă spun că, 
probabil, că și dumneavoastră ați făcut acest lucru, costul creditului despre care vorbim ar fi 
estimat la 13.985.196 lei și îmi permit să mai observ încă un lucru, și anume că, din credit 
pentru drumul strategic ar rămâne o sumă de 13.880.572 lei, deci o sumă aproape egală cu 
cea pe care o mai avem la dispoziție. V-aș întreba, dacă prelungirea proiectelor, cum pare a 
se întâmpla datorită unor condiții nefavorabile, va conduce la creșterea costului cu creditul 
și în ce măsură am putea face ceva să contracarăm efecte nefavorabile″. 

Domnul Dumitru Buzatu,  președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Mircea Țuțuianu, director executiv al Direcției economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Mircea Țuțuianu explică că este permisă  mutarea banilor de la un proiect 
la altul, iar acest lucru a fost posibil prin votul exprimat de  consilierii județeni la adoptarea 
Hotărârii Consiliului Județean nr. 123 din 2022,  când s-a votat trecerea sumelor de la drumul 
strategic către UPU, în vederea finanțării lucrărilor. S-au făcut demersurile către Ministerul 
de Finanțe care a aprobat această majorare a proiectului UPU.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, e de părere că 
fiecare trebuie să înțeleagă cam care este mecanismul acestor intervenții. Declară: ″Noi avem 
niște disponibilități atrase,  care au fost atrase precizându-se obiectivele de investiții care 
sunt finanțate și mutăm sumele acestea în funcție de rapiditatea cu care se desfășoară 
investițiile respective. Dacă într-un loc nu mai sunt necesari, cel puțin pentru moment, bani,  
mutăm în altă parte, până când recuperăm sumele respective din finanțările pe care le 
avem. Am zis bine?″ 

Domnul Mircea Țuțuianu răspunde: ″Da sigur că da, și această mutare a sumelor 
este aprobată de către autoritatea deliberativă în prealabil″. 

Domnul Dumitru Buzatu,  președintele Consiliului Județean Vaslui, subliniază: ″Nu 
se poate face fără aprobarea autorității deliberative.″ 

Domnul Mircea Țuțuianu amintește plenului că aprobarea acestei mutări a avut loc 
acum două ședințe. În consecință, acum s-a venit cu modificarea  bugetului proiectului. 

Domnul Gheorghe Veziteu spune: ″Am vrut să ne amintim acest lucru, că noi ne 
mișcăm în cadrul proiectului, cu aprobarea Ministerului de resort și de asemenea, domnul 
director poate nu a înțeles, aș fi vrut să facă referire și la costul creditului. Ce influență ar 
avea prelungirea proiectului drumul strategic, asupra costului creditului?″ 

Domnul Mircea Țuțuianu explică că, costul creditului rămâne același. Sunt 
contracte semnate. Însă referitor la costul lucrării per total, având în vedere majorările de 
prețuri, aceasta este altă discuție. Aceste majorări n-o să fie finanțate din credit, probabil o 
să vină din partea finanțatorului în mare parte, dacă nu și de la bugetele locale, surse proprii, 
dar costul creditului, cel care este specificat în proiectul de hotărâre rămâne același. Sunt 
contracte de credit semnate, asumate de ambele părți, care nu se modifică sub nicio formă. 



Domnul Gheorghe Veziteu constată: ″Deci, nu se are în vedere prelungirea și a 
creditului, el se va derula conform contractului″. 

Domnul Mircea Țuțuianu explică că avem de-a face cu două perioade, perioada de 
tragere a creditului și perioada de rambursare a creditului. Deocamdată consiliul județean nu 
se află în situația de a solicita prelungirea niciuneia din cele două, pentru că se află în 
termen. Mai are doi ani de zile la creditul de la Banca UniCredit, pentru tragere. Este posibil 
ca în doi ani să tragă toată suma de 50 milioane și să nu mai fie nevoie de prelungire. 
Informează că în cazul în care, la apropierea  termenului n-o să fie trasă întreaga sumă, 
consiliul județean o să intre în negocieri cu banca pentru a prelungi perioada creditului. 
Costurile rămânând aceleași, din punctul dumnealui  de vedere. Nu poate interveni pe 
costuri. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Dan-Liviu Cain. 

Domnul Dan-Liviu Cain e de părere că într-adevăr e legal ca, cu aprobarea 
consilierilor județeni  să se poată lua banii de la un proiect la altul, dar ar vrea să știe de ce 
nu se lucrează pe acest drum strategic, pentru că își pune întrebarea, că dacă se iau bani și 
se duc în altă parte, iar mai târziu când o să se poată da drumul la proiectul ″drum strategic″, 
nu mai sunt bani. Și atunci va trebui să se umble pe la celelalte proiecte, să fie adunați banii 
pentru a acoperi ″drumul strategic″. Dorește să fie informat despre  ce se întâmplă pe acest 
drum, de nu se lucrează. 

Domnul Dumitru Buzatu,  președintele Consiliului Județean Vaslui, e de părere că  
e nevoie de foarte multă mobilitate în gândirea consilierilor județeni, pentru că nu există 
undeva un excedent de resurse financiare cu care să fie acoperite lucrurile acestea și, atunci, 
toată lumea trebuie să fie foarte mobilă ca atitudine, în primul rând, și atunci când apare 
necesitatea să transfere sumele acelea unde este legal posibil, pentru ca să se asigure 
atingerea obiectivelor. 

În ceea ce privește drumul strategic, nu se lucrează în acest moment în sensul 
executării drumului respectiv, pe niciunul dintre cele trei tronsoane, pentru că toți 
executanții au cerut rezilierea contractelor, în mod legal, întrucât actualizarea de prețuri 
prevăzută prin ordonanță nu acoperă toate cheltuielile și ar trebui să lucreze în pierdere.  

Ori, în aceste condiții, ordonanța a prevăzut dreptul executanților de a cere 
rezilierea amiabilă, adică fără consecințe. Și , ca să fie sincer, crede că și dacă nu ar fi avut o 
asemenea prevedere legală în sprijin,  cel puțin unul dintre executanți ar fi trebuit să 
rezilieze contractul, pentru că nu mai avea nicio posibilitate de a continua, din moment ce 
firma a trecut printr-un proces de insolvență, faliment sau a fost cumpărată. Dar având la 
dispoziție prevederea legală, au utilizat-o aducând argumentele necesare și, acum, restul de 
executat este în proces de contabilizare  urmând ca în vreo două săptămâni , consiliul 
județean să intre în posesia acestor date, astfel încât să poată licita, din nou, restul de 
executat. Și atunci se va lucra. 

Precizează că dacă întrebarea pusă se referă și la informația dacă execuția poate fi 
făcută cu banii avuți în prezent, trebuie să răspundă că nu crede că e posibil. De aceea  va 
trebuie găsită o soluție, să fie upgradate aceste contracte, astfel încât  cei care doresc, să 
aibă posibilitatea să se prezinte. Pentru că nu se va prezenta nimeni la vreo licitație, la o 
achiziție, dacă  consiliul județean ar ieși cu aceeași sumă, pentru că din acest motiv au cerut 
rezilierea contractelor, pentru că nu pot. Ori, ieșind cu aceeași sumă a restului de executat, 
ar fi un nonsens să fi cerut reziliere, chiar dacă vor veni alți executanți, pentru că și ei sunt în 
același plan al actualizării prețurilor, ca și cei care au executat până acum.  

Până acum nu sunt probleme. În ceea ce privește stabilirea restului de executat, 
situația e foarte bună, speră ca în timpul cel mai scurt consiliul județean să revină în planul 
achizițiilor și să reușească, făcând calculele necesare, să găsească și resursele necesare. 
Declară: ″Acum cam o să trebuiască să alimentăm puțin cu bugetul local, că de unde? Ca să 
asigurăm reușita acelor achiziții și finalizarea proiectului. Ce pot să vă spun, că aceste 
evoluții, sigur că au produs efecte în ceea ce privește costul unor lucrări prezente, au produs 
efecte în ceea ce privește și costul unor lucrări viitoare, previzibile, că mai avem celălalt 
drum strategic, pentru care avem prognozat 50 mil. de euro, ori în momentul acesta a 



depășit 70 mil de euro, și estimările noastre zic că mai au… asta înseamnă că și acolo va 
trebui să găsim surse suplimentare pentru finalizare. Dar dacă poți să atragi 50 mil de euro, 
grant, cred că trebuie să poți să atragi și 10 mil. de euro din alte surse ca să poți să-ți 
finalizezi lucrarea. Pentru că dacă renunțăm la tot, tot procesul de modernizare al unității 
administrativ-teritoriale ar trebui să stagneze, ar trebui să se oprească.″ 

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 
rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2022. 

* 
              La rugămintea domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
conducerea ședinței este preluată de domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Vaslui, după care părăsește sala de ședință. 

* 
Domnul consilier județean Dorin Emil revine în videoconferință. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 28. 
* 

VI. Domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a unui membru 
în Consiliul de administraţie al Societăţii ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, pentru 
mandatul 2022-2026, 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.  
Întreabă dacă sunt intervenții. 

               Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 26 voturi “pentru” și 2 “abțineri” 
(Arcăleanu Mariu-Marian și Bularda Carmen). 
               Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind declanşarea procedurii 
de selecţie a unui membru în Consiliul de administraţie al Societăţii ”Lucrări Drumuri și 
Poduri” S.A. Vaslui, pentru mandatul 2022-2026. 

* 
*    * 

VII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea alineatului 1 al articolului 13 din 
Actul Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA 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, 

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

proiectul de hotărâre.  
Întreabă dacă sunt intervenții.  

                
 
 
 



              Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 25 voturi “pentru” și 3 “abțineri”. 
(Arcăleanu Marius-Marian, Bîicu Mihaela-Vica, Teslariu Iuliana). 
               Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea pentru modificarea 
alineatului 1 al articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri 
și Poduri” SA Vaslui. 

* 
*    * 

VIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Construire morgă 
în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui” și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
Întreabă dacă sunt intervenții. 

               Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
      Cu unanimitate de voturi (28 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții „Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Vaslui”. 

* 
*    * 

IX. Domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
184/2018 privind aprobarea proiectului " Reabilitare, modernizare și dotare Școala 
Profesională Specială „Sfânta Ecaterina”, Huși” și a cheltuielilor legate de proiect, și dă 
cuvântul următorilor consilieri:  
               1.Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale; 
               2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, și 
              3.Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport,   

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

proiectul de hotărâre.  
Întreabă dacă sunt intervenții. 

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

*    
*    * 

Cu unanimitate de voturi (28 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 184/2018 privind aprobarea 
proiectului " Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sfânta 
Ecaterina”, Huși” și a cheltuielilor legate de proiect. 

*    



Domnul consilier județean Chirica Lucian Corneliu revine în sala de ședință. 
Domnul consilier județean Căciulă Mădălin-Claudiu părăsește sala de ședință. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 28. 

*    
X. Domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea a 5 poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 89/2022 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.  
Întreabă dacă sunt intervenții. 

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

*    
             *    * 

      Cu unanimitate de voturi (28 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea a 5 poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
89/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare. 
                                                                     *    

*    * 
XI. Domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui  nr. 224/2016 privind modificarea statului de funcții 
al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 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.  
Întreabă dacă sunt intervenții. 

               Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
      Cu unanimitate de voturi (28 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui  nr. 
224/2016 privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, cu modificările ulterioare. 

*    
*    * 

XII. Domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția 
Copilului Vaslui. 

Dau 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.  
Întreabă dacă sunt intervenții. 
                                                              * 
Nu votează consilierii județeni doamna Bularda Carmen și domnul Voicu Vasile. 
           * 

     Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 24 voturi “pentru” și 2 “abțineri”. 
(Braniște Sorin, Cain Dan-Liviu). 
               Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind înființarea și 
componența Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui. 

*    
*    * 

       XIII. Domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 133 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, cu modificările ulterioare. 

 Dă cuvântul domnului consilier Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de 
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta 
avizul la proiectul de hotărâre, care precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

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

      Cu unanimitate de voturi (28 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea poziției nr. 133 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare. 

*    
*    * 

XIV. Domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui 
prezintă Informare cu privire la deplasarea efectuată în perioada 20-21 iunie 2022 în sat 
Gura Bîcului, raion Anenii Noi, Republica Moldova. 

Dă cuvântul domnului Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu întreabă, întrucât se vorbește de o delegație, câți 

oameni au fost la Anenii noi? 
Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, răspunde 

că la acest festival au participat în număr destul de mare, nu știe exact, de membri ai 
Ansamblului folcloric Măgura din comuna Dragomirești, precizând că toate cheltuielile 
efectuate nu au intrat pe costurile consiliului județean, acestea  ținând de bugetul primăriei 
comunei Dragomirești. Informează că din partea consiliului județean au fost delegați 
dumnealui, domnul Vasile Mariciuc și domnul Cristian Turcu. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
întreabă dacă se dorește  discutarea, înainte de a face propunerile pentru punctul 5, și 
despre raportul de audit sau să fie discutat la final ședinței, pentru că raportul de audit nu 
are vot, ci este doar o aducere la cunoștință a ceea ce s-a constatat. 

Plenul a fost de acord ca discuția pe tema raportului să se desfășoare după 
dezbaterea ultimului proiect de hotărâre. 
                                                                     * 

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

și domnul consiler județean Căciulă Mădălin-Claudiu. 



V. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea 
reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății ”Centrul de 
Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.; 

Dă cuvântul următorilor consilieri: 
               1.Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, și 
               2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană,  

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

proiectul de hotărâre.  
                Domnul Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
reamintește că pentru acest proiect de hotărâre se va utiliza și votul secret. Pentru 
operativitate, ulterior prezentării, precizează că va formula și solicita propuneri pentru acest 
proiect de hotărâre. Informează că votul se va exercita după formularea tuturor propunerilor, 
când fiecare dintre cei prezenți va primi un buletin de vot. 

Precizează că legislația în vigoare prevede că evaluarea activităţii membrilor care 
solicită reînnoirea mandatului se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin 
comisia de selecţie. Aceasta se înființează prin act administrativ al autorității publice 
tutelare, președintele acesteia trebuind să-și desfășoare activitatea în cadrul Consiliului 
Județean Vaslui. 

Informează că întrucât comisia trebuie să aibă în componență specialiști în 
recrutarea resurselor umane, domnul președinte propune ca membrii comisiei de selecție să 
fie următorii: 

1. – membri titulari: 
a) Ciobanu Ramona-Alina – Șef serviciu Serviciul Managementul Resurselor Umane, 

președinte; 
b) Buhuș Rodica – consilier juridic Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor 

Locale, membru; 
c) Andronic Marilena-Eugenia – Șef birou Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-

Media, Informații Cetățeni, membru; 
d) Buhuși Anca-Elena – consilier Serviciul Managementul Resurselor Umane, secretar. 

    2. – membri supleanți: 
a) Gache Cristina-Valeria – Șef Serviciu Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea 

Consiliilor Locale, președinte; 
b) Bocăneț Ionela – consilier Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor 

Locale, membru; 
c) Benchea Corina – consilier Serviciul Managementul Resurselor Umane, membru; 
d) Rusu-Mardare Ionela – consilier Serviciul Managementul Resurselor Umane, secretar. 

Întreabă dacă mai sunt alte propuneri. Întrucât nu sunt, domnul Trifan Ciprian-
Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, informează că se va trece la redactarea 
buletinului de vot. 

Prezintă procedura de vot. Astfel, potrivit art. 8 alin.(6)-(8) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui, exercitarea votului se face prin 
folosirea următoarei proceduri: fiecare consilier judeţean primeşte câte un buletin de vot, pe 
care este trecut numele candidaţilor propuşi și funcția pentru care aceștia candidează. Se va 
intra în cabina de vot, iar pentru exprimarea opţiunii se va bara în dreptul candidatului 
printr-o linie unul dintre cuvintele  da sau nu. 

 
 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu reamintește că grupul de consilieri județeni ai 

Partidului Național Liberal  ar fi dorit să se procedeze la o selecție a viitorilor membri în 



Consiliul de administrație, nu la înnoirea  mandatelor. Întreabă, pentru a fi în continuare 
fermi convinși, cum pot ei vota ca să rezulte cine e împotrivă, cum se procedează tehnic? 
Vrea să știe dacă e o listă.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde:  
″Singura soluție care este, e ca cei care sunt împotrivă să voteze ”contra”. Altceva ce  să 
facem,  vă dați seama, am glumit!″ 

Domnul Gheorghe Veziteu subliniază: ″Deci, eu am întrebat o chestie simplă, 
corectă, de tehnică. Acolo e o comisie, o listă cu niște oameni. Cum putem noi vota, astfel 
încât să se deducă că eu nu sunt de acord cu această comisie″. 

Domnul Liviu Iacob intervine, fiind de părere că întrebarea are totuși rostul ei, în 
sensul că sunt votate niște persoane și, niciodată când a fost adoptată sau luată în discuție o 
astfel de hotărâre, niciodată nu s-a votat hotărârea în ansamblul său; s-a considerat votul dat 
persoanei, ca fiind votul dat proiectului de hotărâre. E de părere că în acest sens, domnul 
Gheorghe Veziteu a ridicat problema și i se pare corect ca după exprimarea votului cu privire 
la  persoane, să-și exprime poziția dumnealor față  proiectul de hotărâre, tot prin vot. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
informează asupra faptului că, la final, există și o adoptare a proiectului de hotărâre. 

Domnul Liviu Iacob insistă: ″Nu am votat niciodată, domnule președinte! Am 
ridicat de vreo două ori problema și ați spus că dacă s-a votat persoana s-a votat și proiectul 
de hotărâre. Discutăm de filmul acesta, nu de unul care a fost la noapte.″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă:  
″Domnule Liviu, e posibil ca eu să fi fost în alt consiliu județean, vă rog să mă scuzați!″  

Domnul Liviu Iacob: ″Vă spun eu că așa a fost!″ 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan informează:  ″Conform programului de astăzi vom 

avea si aprobarea proiectului de hotărârea.″ Întreabă dacă sunt alte propuneri.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 

întreabă dacă sunt propuneri. Întrucât nu sunt, invită Comisia de numărare a voturilor, 
formată din domnii: Lupu Costică, Pricop Ghiorghe și Afteni Mitică să-și intre în atribuţiuni. 

Doamna Mihaela Dragomir, director executiv al Direcției Administrație Publică, 
atenționează asupra faptului că domnul Afteni Mitică, membru în comisia de numărare a 
voturilor, nu este prezent fizic la ședință, și trebuie să se facă o nominalizare din partea 
grupului USR pentru înlocuirea acestuia. 

Domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, invită 
plenul la propuneri. 
      Este propusă doamna consilier județean Bîicu Mihaela-Vica. Propunerea este 
acceptată în unanimitate. 

 
*     EXERCITAREA VOTULUI    * 

PAUZĂ 
* 

*   * 
Domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, anunță 

reluarea lucrărilor și dă cuvântul domnului consilier județean, Pricop Ghiorghe pentru a 
prezenta procesul-verbal cu rezultatul votului secret.                                        

* 
Se prezintă procesul-verbal cu rezultatul votului secret pentru proiectul de hotărâre 

privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor 
Consiliului de administrație al Societății ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV 
S.A., conform căruia: 

 
 
- au participat la vot 26 de consilieri județeni și președintele, dintr-un total de 33 

consilieri județeni în funcție și președinte; 
-5 voturi au fost nule; 



-au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi desemnați în Comisia de selecție 
pentru reînnoirea mandatelor administratorilor în funcție: 

1. membri titulari: 
         a) Ciobanu Ramona-Alina –președinte (cu 18 voturi ″pentru″ și 3 voturi ″contra″); 
         b) Buhuș Rodica – membru (cu 18 voturi ″pentru″ și 3 voturi ″contra″); 
         c) Andronic Marilena-Eugenia –membru (cu 18 voturi ″pentru″ și 3 voturi 

″contra″); 
         d) Buhuși Anca-Elena –secretar (cu 17 voturi ″pentru″ și 4 voturi ″contra″). 

         2. membri supleanți: 
         a) Gache Cristina-Valeria – Șef Serviciu Serviciul Juridic-Contencios și 

Coordonarea Consiliilor Locale, președinte (cu 18 voturi ″pentru″ și 3 voturi ″contra″); 
         b) Bocăneț Ionela – consilier Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea 

Consiliilor Locale, membru (cu 18 voturi ″pentru″ și 3 voturi ″contra″); 
         c) Benchea Corina – consilier Serviciul Managementul Resurselor Umane, membru 

(cu 18 voturi ″pentru″ și 3 voturi ″contra″); 
         d) Rusu-Mardare Ionela – consilier Serviciul Managementul Resurselor Umane, 

secretar (cu 18 voturi ″pentru″ și 3 voturi ″contra″). 
*  

Iese din sala de ședință  următorii consilieri județeni: Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu 
Mihai, Braniște Sorin, Cain Dan-Liviu, Șteimberg Eugenia 

Domnul consilier județean Prisacaru Dan-Eduard iese din videoconferință. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 22. 

*    
                  Domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui,               
supune la vot adoptarea proiectului de hotărâre  precizând că s-au înregistrat: 17 voturi 
“pentru” și 5 voturi “împotrivă”(Bularda Carmen, Filip Liviu, Iacob Liviu, Ștefan 
Gheorghe, Veziteu Gheorghe). 
               Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea procedurii 
de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al 
Societății ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.; 

*    
Revine în sala de ședințe doamna Șteimberg Eugenia. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 23. 
* 

XV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui , 
prezintă Raportul de audit financiar nr. 47443/ 8216/25.05.2022 și Decizia nr. 

11 din 16.06.2022 emisă de directorul Camerei de Conturi a Județului Vaslui, pentru 
înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate cu ocazia misiunii de audit asupra 
situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui , oferă 
cuvântul domnului Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu  declară că a luat notă de noul raport al Camerei de 
Conturi Vaslui, și își exprimă dorința de a face câteva observații doar pe aspectele negative, 
și menționează, totodată, că se dorește găsirea unor căi, direcții de acțiune pentru a înlătura 
aceste neajunsuri pe viitor.  

De asemenea, face referire la cele expuse de Camera de Conturi, citând  din 
Decizia nr. 11 din 16.06.2022, și expune următoarele concluzii:  

”Activitatea de audit public intern a fost planificată și s-a desfășurat prin 
neauditarea ale activităților proprii ale UAT județul Vaslui cel puțin o dată la 3 ani, aspect 
care contravine prevederilor legale. 

Efectuarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Vaslui de plăți nelegale pentru lucrări neexecutate  în cadrul proiectelor finanțate prin 
Programul de Interes Național ”Viața independentă în orașul Murgeni - servicii pentru 
persoane adulte cu dizabilități” și ”Servicii alternative pentru persoane adulte cu 
dizabilități”;  



Nerespectarea în totalitate a prevederilor legale cu privire la inventarierea 
activelor fixe corporale în curs de execuție; 

Stabilirea eronată a drepturilor salariale ale personalului entității (acordarea în 
perioada 2020-2021, a indemnizației lunare pentru titlul științific de doctor, fără 
respectarea prevederilor legale) la ordonatorii terțiari de credite: Muzeul ”Vasile Pârvan” 
Bârlad, Teatrul ”Victor Ion Popa” Bârlad.” 

Concluzionează că a dorit să sublinieze că s-a luat act de aceste neajunsuri și că, 
așa cum stă bine unui cetățean, care are și calitatea de consilier local, să pună în discuție, în 
speranța că poate se vor lua niște măsuri pe viitor pentru ca aceste neajunsuri să fie 
eliminate.  

Totodată,  adaugă: ”Decizia Camerei de Conturi care decide înlăturarea, conform 
prevederilor art. 43 lit c) din Legea nr.94/1992 republicată, a neregulilor în activitatea 
financiar-contabilă și/sau fiscală controlați astfel: 

Ordonatorul principal de credite va dispune măsurile legale ce se impun cu privire 
la evaluarea riscurilor, planificarea și realizarea de misiuni de audit public intern pentru 
toate activitățile desfășurate de UAT județul Vaslui, cel puțin o dată la trei ani și luarea 
oricăror alte măsuri care să concure la remedierea în totalitate a abaterilor constatate, 
termen de 25.11.2022 și sunt termene și pentru prevenirea celorlalte neajunsuri.” 

De asemenea, domnul consilier Gheorghe Veziteu afirmă că în finalul Deciziei, este 
precizat: ”În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii Deciziei, aveți 
obligativitatea de a prezenta Consiliului Județean Vaslui o copie după raportul de audit și o 
copie după prezenta Decizie. După prezentarea/transmiterea acestora ne veți informa în 
scris cu privire la îndeplinirea acestei obligații.”  

Domnul consilier județean își exprimă nemulțumirea vizavi de nerespectarea 
termenului menționat, declarând: ”Eu vreau să spun că, aceste documente au fost primite în 
data de 20.06.2022, iar dumneavoastră veniți abia astăzi pe 28 iulie în consiliul județean să 
prezentați raportul și Decizia, sau copia, așa cum se exprimă specialiștii !” 

Subliniază că nu s-a respectat obligația legală de a veni în termen de 10 zile și  
afirmă: ”Eu, ca un cetățean, și cu asta închei, pot să înțeleg că nu s-a putut atunci, în 30 
iunie, dar cred că s-ar fi putut mai bine în prima ședință, care a fost pe 8 iulie 2022, să ne 
prezentați acest raport. În rest, toate problemele care sunt semnalate aici, cred că ar fi 
putut fi prevenite dacă Biroul de Audit Public Intern își făcea treaba. Și am aici un 
Regulament de organizare și funcționare a aparatului, special, cu referire la Biroul de Audit 
Public intern, unde se spune ce trebuie să facă acest organism, este extras din Regulamentul 
de pe site-ul Consiliului Județean Vaslui. Biroul de Audit Public Intern desfășoară activități 
de consiliere menite să adauge valoare, să îmbunătățească procesele guvernanței în 
entitățile auditate, fără ca auditorul public să-și asume responsabilități materiale.” 

 Domnul consilier județean precizează că dacă biroul ar fi făcut măcar un singur 
lucru, de a se duce și de a consilia oamenii, nu s-ar fi făcut greșeli, nu ar fi fost puși în 
dificultate oameni de mare probitate profesională, cum ar fi domnul director de la Muzeul 
”Vasile Pârvan” din Bârlad, căruia i s-a calculat în mod eronat niște drepturi pentru titlul 
științific, pe care probabil, pe merit îl deține. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, intervine și 
solicită să i se dea o definiție a cuvântului eronat, un sinonim comun al cuvântului, pentru a 
explica mai bine și tot dumnealui afirmă că cel mai potrivit ar fi :”din greșeală”, ”S-a 
calculat din greșeală!” 
               Domnul Gheorghe Veziteu opinează că dumnealui recitește exact cum scrie  în 
Decizia Curții de Conturi, ca să nu fie discuții, precizând că e ceea ce spun specialiștii și ce 
spune legea. 

 
 
 Domnul Dumitru Buzatu,  președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că, în 

mod eronat s-au calculat, aceasta însemnând din greșeală, greșeală care a fost legal sesizată, 
drept pentru care s-au luat măsurile respective. 



Domnul Gheorghe Veziteu intervine și menționează: ”Eu nu mă hazardez în 
comentarii și aserțiuni cu privire la valoarea semantică a cuvântului, am citat pur și simplu 
din ce spun oamenii de specialitate, iar dacă din greșeală, au fost erori materiale, s-a 
greșit(…) ceva care nu funcționează trebuie oprit(…).” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară 
următoarele: ”Poate vreți să spuneți că trebuiau calificați cumva oamenii care au săvârșit 
eroarea aceea, pentru că altfel(…)să citiți din raportul Curții, fiți sigur, cred că toți, cel 
puțin noi, cei care suntem aici, l-am citit cu toții, am luat și măsurile respective de 
recuperare(...). Vreți să întăriți aceste măsuri pe care le-am luat noi? Sau să aduceți la 
cunoștință faptul că deja am acționat foarte rapid?” 

Domnul Gheorghe Veziteu intervine și spune, din nou, că nu s-a prezentat copia 
după Decizia Curții de Conturi în termenul de 10 zile, prevăzut de lege. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
există posibilitatea, ca în cazul în care se constată vreo ilegalitate în activitatea consiliului 
județean, să se acționeze în consecință, precizând că nu este nimeni împiedicat să facă 
demersuri în acest sens.  

Domnul Gheorghe Veziteu, luând cuvântul, declară: ”Nu am venit aici să facem 
exerciții de retorică, de locvacitate... Pur și simplu am citat obligația legală, așa scrie 
organismul statului.” 

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că:    
”Înțelegem că oricât v-am explica, și eu cunosc această categorie de persoane, 
dumneavoastră nu veți înțelege! Nu-i nimic, mergem mai departe, n-o să ne oprim aici…Dacă 
ați fi singurul, aș zice că sunteți vreun fenomen, dar mai sunt în lume oameni căror oricât le-
ai explica nu înțeleg, așa că încheiem aici discuția aceasta. Dacă mai sunt discuții?” Dă 
cuvântul domnului consilier județean, Liviu Iacob. 

Domnul Liviu Iacob menționează că a observat în ultima perioadă tot mai dese 
abateri semnalate de Curtea de Conturi, abateri care ar fi putut fi rezolvate, dacă s-ar fi 
aplicat legislația în vigoare și dacă cei care trebuiau să o aplice nu greșeau, ”că nu au cum să 
greșească, decât cu intenție!”  

De asemenea, declară: ”Nu poți să interpretezi o lege după cum vrei tu. Colegul 
meu v-a atras atenția că ar trebui ca dumneavoastră, conducerea consiliului județean,  să vă 
aplecați mai mult asupra instituțiilor subordonate, în a le îndruma, în a le face să nu mai 
greșească. Să încercăm ca să avem un an în care Curtea de Conturi să nu mai găsească mai 
nimic, abateri din acestea, că s-au dat în plus sau că au fost luați bani de la anumite 
instituții neregulamentar. Cam aceasta este discuția.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează că 
ar trebui să mai dea o explicație, dar nu o va face, întrucât a dat nenumărate explicații în 
acest sens, dar adaugă că din an în an controalele Curții de Conturi, care este o instanță 
financiară serioasă, spun că activitatea este din ce în ce mai bună și că toate neregularitățile 
care au fost semnalate și măsurile care au fost trasate au fost duse la îndeplinire și dacă nu 
le-ar fi dus consiliul județean la îndeplinire, atunci s-ar fi expus la diferite sancțiuni, care de 
fapt nu s-au produs, pentru s-au luat toate măsurile necesare în ceea ce privește o bună 
gestionare a banului public. 

 Totodată, recomandă să fie consultate și comparate rapoarte ale Curții de Conturi 
ale celorlalte consilii județene din țară, pentru a vedea  poziția Consiliului Județean Vaslui în 
raport cu celelalte consilii, ”suntem într-una din cele mai bune poziții.” 

De asemenea, adaugă că: ”Este adevărat că din punct de vedere profesional, mai 
greșesc unii, dacă greșesc trebuie să răspundă, și noi luăm toate măsurile necesare pentru ca 
aceștia să răspundă. Nu s-a identificat nicio eroare din aceasta care să fie pusă în seama 
mea,  
adică eu aș fi dispus-o, aș fi susținut-o, aș fi săvârșit-o. Nu s-a identificat niciodată! Dacă se 
identifică vreo una, atunci facem ce vreți dumneavoastră.” 

Domnul Liviu Iacob întreabă: ”(...)Căutați laude din partea noastră?” 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că nu 

caută laude, ci comunică o stare de lucru. 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
intervine și declară legat de acest raport, că situația e din ce în ce mai bună, că valoarea 
prejudiciului este una mică, 34.000 lei și 10.000 lei la salarii, raportat la un buget de 500 
milioane lei. 

De asemenea, opinează că se pot întâmpla foarte multe lucruri pe care nu și le 
dorește nimeni, exemplificând totodată, situația constatată la D.G.A.S.P.C. Vaslui, în urma 
căreia a venit și un al doilea control pe cale de consecință, respectiv,  inventarierea activelor 
în curs de execuție, iar referitor la abaterea privind salarizarea eronată, menționează că va fi 
recuperată suma de la cei care au primit banii.  

 Concluzionează spunând că valoarea prejudiciului, per ansamblu, este una mică și 
că se încearcă de la an la an să fie mai bine, dar nu depinde doar de conducerea consiliului 
județean, fiind un proces mai complex, în sensul că, din momentul comiterii abaterii și până 
la cel al constatării și dispunerii măsurilor de remediere, se parcurg proceduri de lucru cu 
termene și instrumente impuse de lege. Totodată, declară: ”Biroul de audit, de care spuneți 
dumneavoastră, are și el o dispoziție, are un program de auditare la instituțiile subordonate, 
nu se duce în fiecare zi și oferă consiliere fiecărui angajat al consiliului județean.” 

De asemenea, adaugă că, ar fi bine să se vorbească și de investițiile consiliului 
județean, despre care nu regăsește nicio abatere în raportul Curții de Conturi. 

Domnul Liviu Iacob intervine și declară: ”Nu suntem aici să ne lăudăm câte 
investiții avem! Avem o grămadă de investiții începute și neterminate! Probabil, sunt sume 
aici mai mici, mai mari la muzeul județean… . Problema este alta, nu ați observat-o nici 
dumneavoastră, nici cel care trebuia să o observe, în sensul că, în raportul Curții, este un 
reproș destul de grav făcut conducerii consiliului județean. Auditul nu s-a făcut la 3 ani, 
inventarierea nu s-a făcut la 3 ani, ori aici, după părerea mea dumneavoastră ați greșit. Ar fi 
trebuit să vă ocupați de chestia asta, nu să mergeți să inaugurați jumătate de drum sau 
altceva. Aici este rolul președintelui consiliului județean, să verifice dacă s-a făcut audit, 
dacă s-a făcut inventariere la termenele stabilite de lege și atunci probabil aceste prejudicii 
care apar, mai mari într-o parte, la muzeu, mai mici aici, poate ar dispărea.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, intervine și 
declară că trebuie să meargă să inaugureze investițiile, pentru că sunt ale Consiliului 
Județean Vaslui.  

Domnul Liviu Iacob spune : ”Probabil, când trebuia să faceți audit, dumneavoastră 
mergeați la inaugurare, probabil ați luat echipa de la audit la inaugurare.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: ”Echipa 
noastră de audit, care cu foarte mare greutate a fost completată, pentru că nu sunt în piața 
muncii auditori, din aceia care să îndeplinească condițiile. Cu foarte mare greutate, a avut o 
anumită capacitate, atât am putut face, că aceasta a fost și explicația pe care am dat-o. 
Evident că încercăm, facem eforturi, organizăm concursuri și acum avem concurs pentru a 
mai adăuga ceva la această echipă, dar din păcate nu avem doritori foarte mulți, care să 
aibă studiile necesare și nu îndeplinesc condițiile. În aceste condiții, care sunt condiții ale 
pieței muncii în zona aceasta, încercăm și noi să ne facem cât de legal este posibil și la timp 
datoria.” Subliniind intervenția domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț-Trifan, e de părere că 
dacă la toate acestea, dintr-o eroare, nu cu intenție, nu cu altceva, s-a creat doar un 
prejudiciu de 30.000 lei, e o activitate care ar trebui lăudată. Însă nu poate cere și nici 
impune acest lucru, fiecare având latitudinea să se raporteze cum dorește. Declară: ″Din 
punct de vedere legal, noi ne-am făcut datoria întrutotul.” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 
intervine și precizează că există în standardele de audit anumite procente, care sunt 
considerate abateri aproape corecte, recomandând totodată, studierea acestora. 

Domnul Liviu Iacob întreabă dacă se referă la prejudiciile descoperite. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, 

menționează că cele spuse sunt conform pasului de audit. Adaugă că știe ce vorbește și 
totodată este convins că este înțeles. 

Întreabă dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. 



Nemaifiind intervenții, mulțumește pentru participare și declară închise lucrările 
ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal, astăzi, 28 iulie 2022. 
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