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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 29 noiembrie 2022, 

în ședința extraordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
deschide lucrările şedinţei extraordinare convocată prin Dispoziția vicepreședintelui 
Consiliului Județean Vaslui nr. 299/2022. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, 
în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom, cu respectarea prevederilor din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Precizează că urgența inițierii proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi a 
ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vaslui este dată de faptul că cererea de 
finanțare pentru proiectul “V.I.B.E – traseu cicloturistic”, finanțat prin Programul Național 
de Redresare și Reziliență al României,  Componenta 11 – Turism și cultură, Investiția I.4 
”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice”, trebuie să fie depusă până la data 
de 05.12.2022. 

Luând în considerare faptul că până la data de 05.12.2022 nu se lucrează, este 
necesară convocarea de îndată a Consiliului Județean Vaslui astăzi, 29.11.2022. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 27 consilieri judeţeni în funcţie, 
lipsind domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, și domnii 
consilieri județeni Mitică Afteni, Dan-Liviu Cain, Liviu Filip, Gelu Gălățeanu și Cristina-
Mihaiela Tiron, şedinţa este legal constituită. 

Se declară deschise lucrările ședinței extraordinare. 
               Participă directorul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean, care a elaborat proiectul de hotărâre. 
 

* 
Participă la videoconferință și domnul consilier județean Gelu Gălățeanu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la videoconferință este 28. 
 

* 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean 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: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru 
realizarea proiectului ”V.I.B.E – traseu cicloturistic”, finanțat prin Programul Național de 
Redresare și Reziliență al României,  Componenta 11 – Turism și cultură, Investiția I.4 
”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice”. 

 
* 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
supune votului plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi (26 voturi 

“pentru”).   
Nu au votat domnii consilieri județeni Bogdan Rotariu și Gheorghe Ștefan. 

 
* 

*     * 
 
 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
readuce la cunoștința consilierilor județeni faptul că, potrivit art.228 alin.(2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârii, 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 Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
precizează faptul că, pentru adoptarea proiectului de hotărâre existent pe ordinea de zi, 
este necesar votul majorității absolute – 17, potrivit prevederilor art.139 alin.(3) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
* 

Participă la videoconferință și domnul consilier județean Dan-Liviu Cain. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la videoconferință este 29. 
 

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

propune, având în vedere convocarea de îndată a Consiliului Județean Vaslui în ședință 
extraordinară, ca procesul-verbal al ședinței ordinare a consiliului județean din data de 
24.11.2022 să fie supus aprobării consiliului județean în prima ședință ordinară din luna 
decembrie 2022.  

 Supune votului plenului Consiliului Județean Vaslui propunerea. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
 

* 
Din cauza unor defecțiuni tehnice, parăsește videoconferința domnul Ciprian-

Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la videoconferință este 28. 

 
*     EXERCITAREA VOTULUI    * 

 
Participă la videoconferință și domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele 

Consiliului Judeţean Vaslui. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la videoconferință este 29. 
 

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

informează că, din cauza unor defecțiuni tehnice a pierdut conexiunea pentru câteva 
momente. 

Precizează că propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi (25 voturi 
“pentru”).   

Nu au votat domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
Vaslui, și domnii consilieri județeni Costică Lupu, Bogdan Rotariu și Gheorghe Ștefan. 
 

* 
                                                                *    * 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru 
realizarea proiectului ”V.I.B.E – traseu cicloturistic”, finanțat prin Programul Național 
de Redresare și Reziliență al României,  Componenta 11 – Turism și cultură, Investiția 



I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice” și dă cuvântul următorilor 
consilieri județeni: 

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; 

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

4. Viorel-Cornel Iordache, membru în cadrul comisiei pentru protecţia socială, 
protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, 

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Dan-Liviu Cain, Vasile Puf, Emil Dorin și Viorel-Cornel Iordache 

precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 

precizează că în proiectul de hotărâre este vorba de un parteneriat cu Consiliul Județean 
Botoșani, Consiliul Județean Iași, Zona Metropolitană lași și cu Administraţia Bazinală de 
Apă Prut-Bârlad, proiect la care a lucrat Consiliul Județean Iași și la care are nevoie de un 
parteneriat cu celelalte două consilii județene pentru a avea un punctaj mai mare în ceea 
ce privește traseul cicloturistic. 

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

proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului Informatică lansarea opțiunii de vot.  
Precizează că hotărârea privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru 

realizarea proiectului ”V.I.B.E – traseu cicloturistic”, finanțat prin Programul Național 
de Redresare și Reziliență al României,  Componenta 11 – Turism și cultură, Investiția 
I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice”, a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi (25 voturi “pentru”). 

Nu au votat domnii consilieri județeni Bogdan Rotariu, Eugenia Steimberg, 
Gheorghe Ștefan și Gheorghe Veziteu. 

*    
*    * 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
mulțumește pentru participare și urează “La mulți ani!” tuturor celor care poartă 
prenumele Arhanghelului Andrei. 

Totodată, dorește tuturor bucurie și sănătate, informând că în data 1 decembrie 
2022, la ora 10,00 se vor deschide festivitățile ocazionate de Ziua României. 

Declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vaslui. 
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 29 noiembrie 

2022. 
Ora 1630 

 

        pt.  PREŞEDINTE,   
                               Dumitru Buzatu  
                vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan            
 
                                                                             pt. SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                         Diana-Elena Ursulescu 
 

                                                                             Director executiv, 
                                                                                            Dragomir Mihaela                                                                                                                                   
  Întocmit, 
  Șef birou Andronic Marilena - Eugenia 
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