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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
    încheiat astăzi, 29 septembrie 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.237/2022, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 23 consilieri judeţeni în funcţie și 
președintele, lipsind domnii consilieri județeni Mihaela-Vica Bîicu, Dan-Liviu Cain, Mădălin-
Claudiu Căciulă, Liviu Filip, Liviu Iacob, Viorel-Cornel Iordache, Roxana-Mădălina Miron-
Feraru, Bogdan-Vasile Popa, Bogdan Rotariu și Iuliana Teslariu, şedinţa este legal constituită. 

Domnul consilier județean Dan-Eduard Prisacaru participă la ședința consiliului 
județean prin utilizarea aplicației ZOOM, conform art. 180 alin. (1), teza a 2-a din Codul 
administrativ. 

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

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

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

 
* 

Intră în sala de ședință domnii consilieri județeni Dan-Liviu Cain, Viorel-Cornel 
Iordache, Roxana-Mădălina Miron-Feraru și Bogdan-Vasile Popa.  

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 27. 
 
* 

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 pentru modificarea unor 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; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea capacității Centrelor de servicii de 
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu din structura Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui; 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului creditului intern pe 
anul 2022; 

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



9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană 
pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor 
Consiliului de administrație al Societății ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV 
S.A.; 

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul 
privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului "Centru pentru Educație Incluzivă 
Negrești” SMIS 4413, către Centrul Școlar de Educație Incluzivă Negrești; 

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul 
privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, 
dezvoltare și echipare Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești” SMIS 14113, către 
Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 
SF/DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții 
"Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – 
Mănăstirea Pârvești", 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 documentației tehnico-economice (faza 
SF/DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții 
"DJ 244M: DN24 - (Crasna) - Albești – Idrici – Roșiești (DJ244A)", 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. 

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

fiind aprobat cu unanimitate de voturi (27 voturi “pentru”). 
 

  * 
Preia conducerea ședinței domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele 

Consiliului Județean Vaslui. 
  * 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 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 Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele 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 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 și 14  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 13 septembrie 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. 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnul consilier județean Lucian-Corneliu Chirica. 

Domnul Lucian-Corneliu Chirica anunță că nu va participa la votul proiectului de 
hotărâre aflat la punctul zece pe ordinea de zi. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului judeţean din data de 13 
septembrie 2022, al cărui conținut a fost aprobat cu majoritate de voturi: 26 voturi 
“pentru” și 1 “abținere” (Gheorghe Veziteu). 
 

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Lucian-Corneliu Chirica. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 26. 
 

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

prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea unor 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 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 (26 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea unor 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. 

 
* 

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

prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (26 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. 



 
* 

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea capacității Centrelor de servicii de 
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu din structura Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

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

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (26 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea capacității Centrelor de servicii de recuperare neuromotorie de tip 
ambulatoriu din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vaslui. 

* 
Intră în sala de ședință doamna consilier județean Iuliana Teslariu. 
Revine în sala de ședință domnul consilier județean Lucian-Corneliu Chirica. 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Sorin Braniște. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 27. 
 

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

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

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

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

Domnul Gheorghe Veziteu cere permisiunea de a solicita câteva clarificări și de a 
face unele observații cu privire la proiectul de hotărâre supus analizei și dezbaterii consiliului 
județean. 

În primul rând, s-ar fi asteptat să se vorbească despre o comprimare a organigramei 
Consiliului Județean Vaslui, având în vedere anumite eforturi care se fac pe linia digitalizării. 

 În al doilea rând, semnalează faptul că, în comparație cu alte județe – dă ca 
exemplu Consiliul Județean Bihor care are ocupate 97 de posturi -, Consiliul Județean Vaslui 
are 127 de posturi.  

De asemenea, a observat că la Consiliul Județean Bihor în cabinetul președintelui 
sunt trei persoane, în timp ce la Vaslui sunt șase, iar cabinetul vicepreședintelui conține câte 
o persoană, în timp ce la Vaslui - trei persoane.  

Precizează că organigrama nu poate fi comprimată dintr-o dată, dar ar trebui 
găsite modalități prin care să se comprime, nu să se dezvolte numărul angajaților. Nu se 
gândește la reducerea salariilor, ci doar a cheltuielilor cu salariile, întrucât în alte județe se 
poate face treabă cu același număr de oameni sau chiar mai mic.  



Menționează că, în cazul județului Bihor, la cultură sunt șase instituții, în timp ce 
la Vaslui sunt cinci instituții, iar la educație sunt șapte instituții, în timp ce la Vaslui sunt 
patru instituții. Totodată, în județul Bihor există și un aeroport, pe care județul Vaslui nu-l 
are.  

Consideră că, printr-o muncă mai intensă a aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, pe care îl crede capabil, se poate face treabă mai bună în condiții de 
eficiență mai mare.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că la cabinetul vicepreședintelui are doi consilieri, cel de al doilea fiind un 
consultant pe cultură, și că își dorește ca acesta să facă ceva pe Valea Prutului cu formațiile 
folclorice. Consideră că nu a încălcat prevederile Codului administrativ, însă nu a înțeles care 
este întrebarea domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că nu ar fi de acord să se transforme un post 
din regim de muncă contractual în funcție publică. Pe de altă parte, ar înființa un post de 
debutant. În ce privește consultantul domnului vicepreședinte, consideră că și la Bihor se pot 
angaja oameni pentru relația cu Crișurile, pentru că sunt trei. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, își 
dorește ca toată organigrama să fie ocupată, iar cei care reprezintă factorul politic să poată 
avea posibilitatea să aducă investiții, astfel încât acei oameni să aibă randament. 

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

apărut o problemă care derivă din faptul că oamenii se uită foarte mult la televizor, acesta 
nefiind un mijloc de iluminare, ci de prostire a oamenilor. Consideră că nu este nevoie de 
măsuri suplimentare de austeritate, aceasta nefiind o rezolvare a problemelor - a fost o 
rezolvare pe vremea domnului Băsescu când oamenii vorbeau singuri: <<Ne-au tăiat 
salariile, dar uite că am salvat țara!>>. 

Arată că nu este ocupat numărul maxim de posturi ale aparatului de specialitate și 
că nu există o politică în aces sens, ci se urmărește să se răspundă unor necesități. Nu este 
bine să se susțină acest discurs al austerității, dând exemplu Direcția Urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean unde, dacă se va găsi un arhitect, acesta va 
fi angajat întrucât, dacă se îmbolnăvește cel care este astăzi arhitectul șef al județului 
Vaslui, activitatea nu se poate desfășura.  

Este bine ca veniturile să crească, să fie atrase resurse și activitatea să fie 
eficientizată, dar nu există ipoteza aceasta, a austerității. 

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

Domnul Gheorghe Veziteu declară că nu și-a luat studiile și cultura de la televizor, 
iar cifrele pe care le-a citat se află pe site-ul Consiliului Județean Bihor, invitând plenul să 
studieze respectivul site.  

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, consideră că pe 
site-ul fiecărui consiliu județean oamenii afișează situația și părerile lor, acelea care le sunt 
favorabile. Nu este nicio obligativitate care să-i forțeze pe cei de la Consiliul Județean Vaslui 
să ia aceleași măsuri ca cei din Bihor, ci doar obligația de a lua măsuri legale și găsirea celor 
mai bune soluții de funcționare a instituțiilor județului Vaslui.  

În ce privește salariile bugetarilor, precizează că acestea sunt un vector și dacă ele 
cresc, ținând pasul cu anumite evenimente care se petrec în economie, atunci forțează 
întreaga economie să mărească aceste salarii. Guvernanții trebuie să lupte, astfel încât 
economia să meargă și să aibă de unde să plătească salariile; trebuie să influenețeze și 
mediul privat care nu este foarte grăbit să mărească salariile, cu excepția anumitor sectoare 
de profitabilitate foarte mare, unde se urmărește atragerea celor mai buni oameni dintr-o 
societate. 



Prin urmare, trebuie să se renunțe la ideea că bugetele nu trebuie să fie cheltuite 
pentru că este austeritate, iar sarcina rezolvării acestei perioade de austeritate să-i revină 
salariatului.  

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

Domnul Marius-Marian Arcăleanu declară că domnul președinte Dumitru Buzatu a 
folosit sintagma “a salva țara”, însă nu este și nu va fi niciodată de acord cu discursul 
acestuia. Întreabă dacă domnia sa are vreun plan ca în județul Vaslui să se poată discuta de o 
viață mai bună a populației acestui județ, pentru că dacă se raportează doar la sintagma “a 
salva ceva”, nu i se pare normal. 

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
folosește termeni definiți corect, gen proxim și diferența specifică. Nimeni nu poate să 
definească “un trai mai bun”. Preferă să folosească termenul de indicatori ai dezvoltării 
umane, de o complexitate foarte mare, care depășesc simpla analiză economică - care se 
referă doar la venituri, profituri, etc.  

Calitatea vieții unei societăți poate fi definită mai bine prin indicatorii vieții umane 
și nu prin datele statistice, care nu spun prea multe despre mediul în care trăiesc oamenii, 
despre oportunitățile și starea fiecăruia.    

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

Domnul Gheorghe Veziteu, citând din art. 3 la proiectul de hotărâre: alin. (1) - 
“Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, conform 
anexei nr. 1.” și alin.(2)  “Se aprobă statul de funcții al personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, conform anexei nr. 2.”, consideră că s-a făcut o 
discuție corectă pe seama acestor documente importante - “nu așa că ne-am aflat în treabă.” 

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

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 22 voturi “pentru” și 5 “abțineri“ 
(Mihai Ardeleanu, Lucian-Corneliu Chirica, Valentin Crețescu, Ștefan Gheorghe, Gheorghe 
Veziteu). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui. 

 
* 

Revine în sala de ședință domnul consilier județean Sorin Braniște. 
Intră în sala de ședință domnul consilier județean Bogdan Rotariu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 29. 
 

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

prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului 
Vaslui, pe anul 2022 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
 
 



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

cuvântul domnului Aurel Anton, directorul executiv adjunct al Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul  Aurel Anton informează că rectificarea a VI-a a bugetului local al 
județului Vaslui, pe anul 2022 propune suplimentarea veniturilor cu suma de 7.054.104 lei, 
ca urmare a aplicării Hotărârii Guvernului nr.1072/26.08.2022. Județului Vaslui i-a fost 
alocată suma de 3.536.540 lei în vederea susținerii instituțiilor de cultură județene, respectiv 
teatre, opere și filarmonici - la Vaslui suma fiind direcționată către Teatrul “V. Ion Popa” 
Bârlad. 

 Totodată, precizează că este vorba de venituri din dividende în sumă de 1.532.564 
lei, finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap cu suma de 1.900.000 lei și sume 
primite de la U.E./alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului 
financiar 2014-2022 în sumă de 85.000 lei. 

La partea de cheltuieli totale, propunerea de suplimentare a fondurilor este în 
sumă de 8.025.546 lei. Cheltuielile de personal se suplimentează cu suma de 3.414.476 lei – 
suma poate fi disponibilizată și direcționată către alte cheltuieli în cadrul bugetului local al 
județului Vaslui, având în vedere faptul că a fost blocată ocuparea posturilor în cadrul 
consiliului județean. 

La capitolul „alte servicii publice generale” se propune suplimentarea fondurilor cu 
suma de 1.000.000 lei, din care 200.000 lei la Fond de rezervă bugetară la dispoziția 
autorităților locale și 800.000 lei la transferuri între unități ale administrației publice locale 
pentru patru unități administrativ-teritoriale aflate în stare de extremă dificultate: Comuna 
Coroiești  - 200.000 lei; Comuna Epureni - 300.000 lei; Comuna Oșești - 100.000 lei și Comuna 
Tătărăni - 200.000 lei. 

La capitolul „apărare” se are în vedere suplimentarea fondurilor cu suma de 58.000 
lei, în vederea asigurării finanțării până la finele anului a cheltuielilor cu bunuri și servicii 
pentru Centrul Militar Județean Vaslui. 

La capitolul „învățământ” s-a propus suplimentarea fondurilor cu suma de 310.850 
lei, din care 130.000 lei merg către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elisabeta 
Polihroniade” Vaslui, avându-se în vedere achiziția proiectării și execuției la obiectivul de 
investiție „Asigurarea utilităților la obiectivul de investiții – Proiect pilot – Sală sport școlară 
din municipiul Vaslui, str. Filaturii nr. 9, jud. Vaslui – instalații electrice exterioare”, suma de 
267.750 lei pentru Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși și suma de 8.100 lei 
pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui. 

După cum bine se știe, la Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși se 
implementează proiectul „Reabilitare și modernizare și dotare Școala Profesională Specială 
„Sfânta Ecaterina” Huși, județul Vaslui – Cămin, Cantină” prin Programul Operațional Regional 
2014-2020. Din cauza intervențiilor care se fac, atât la cantină, cât și la cămin, elevii nu mai 
pot beneficia de cazare și masă în incinta instituției. Ca urmare a acestui fapt, s-a găsit 
soluția externalizării, atât a cazării, cât și a meselor zilnice. Cazarea celor 80 de elevi se face 
în două locații în Huși și apropierea Hușiului, iar mesele zilnice se servesc la Colegiul Agricol 
„Dimitrie Cantemir” Huși. Pentru acoperirea acestor costuri de transport este necesară până 
la sfârșitul anului suma de 267.750 lei. 

La Centrul Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești, s-a solicitat suplimentarea 
fondurilor cu suma de 35.000 lei, reprezentând 10.000 lei pentru decontarea navetei cadrelor 
didactice și 25.000 lei pentru finanțarea diferenței de preț la utilități. 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui a solicitat 
suplimentarea fondurilor cu suma de 8.100 lei, în vederea acoperirii diferenței de preț la 
achiziționarea unei centrale termice, ce a fost inclusă în lista de investiții la bugetul inițial pe 
acest an. 

La capitolul „cultură, recreere și religie” se propune suplimentarea fondurilor cu 
suma de 1.019.476 lei, al cărei principal beneficiar este Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad cu 
suma de 915.000 lei, din care 835.000 lei la cheltuieli de personal și 80.000 lei la cheltuieli de 
capital.  



La Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 
este necesară suplimentarea fondurilor în sumă de 4.476 lei pentru asigurarea finanțării 
cheltuielilor de personal până la finele exercițiului bugetar. 

Tot în cadrul acestui capitol, ca urmare a solicitărilor primite de la mai multe 
instituții de cult, în proiectul de hotărâre s-a cuprins și suma de 100.000 lei pentru susținerea 
cultelor. 

La capitolul „asigurări și asistență socială” propunerea de suplimentare a fondurilor 
este în sumă de 8.437.220 lei. Se are în vedere alocarea către Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui a sumei de 8.300.000 lei, iar bugetul Centrului de 
Asistență Medico-Socială Codăești se suplimentează cu suma de 137.220 lei. La Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, suma de 6.000.000 lei este 
destinată cheltuielilor de personal.   

La capitolul „protecția mediului” se propune diminuarea fondurilor cu suma de 
1.400.000 lei. Se are în vedere suplimentarea cu suma de 1.500.000 lei a transferurilor către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (apă) în vederea implementării proiectului ce este în 
derulare, suplimentarea cu suma de 100.000 lei la proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și diminuarea cheltuielilor de capital cu 
suma de 3.000.000 lei. La începutul anului a fost aprobat proiectul „Sprijin în pregătirea 
aplicației de finanțare pentru proiectul Extinderea sistemului de management al deșeurilor 
solide în județul Vaslui” cu suma de 3.000 000 lei. La această dată, există oportunitatea ca 
acest proiect să fie finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa 
prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condițiile de management eficient al 
resurselor, Obiectivul Specific 3.1.  

Totodată, la capitolul „transporturi” s-a propus suplimentarea fondurilor cu suma 
de 1.500.000 lei la cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea drumurilor și podurilor 
județene. 

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

Doamna Carmen Bularda anunță că nu va participa la votul proiectului de 
hotărâre. 

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

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 22 voturi “pentru” și 6 “abțineri“ 
(Mihai Ardeleanu, Lucian-Corneliu Chirica, Valentin Crețescu, Bogdan Rotariu, Ștefan 
Gheorghe și Gheorghe Veziteu). 

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

Nu a votat doamna consilier județean Carmen Bularda.   
 

* 
*    * 

VI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

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

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

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

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

dacă sunt intervenții. Nu sunt. 



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

Cu unanimitate de voturi (29 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2022. 

 
* 

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

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 28. 
 

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

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

cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu întreabă în ce stadiu se află upgradarea documentației 

la drumul strategic. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

informează că se lucrează și se inventariază fiecare bucată, întrucât trebuie preluat și 
actualizat corect, pentru a putea fi scos la licitație.  

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă dacă se poate estima o dată în acest sens. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 

că nu poate preciza o dată fixă, neocupându-se personal de acest proiect, dar va transmite un 
punct de vedere al echipei de management al proiectului. 

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 a II-a a bugetului creditului intern pe anul 2022. 
 

* 
*    * 

VIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind  acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult 
din județul Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

proiectul de hotărâre.  



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

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

Cu unanimitate de voturi (28 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui. 
 

*    
*    * 

IX. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană 
pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 

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

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

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

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

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

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

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

aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană pentru elevii Școlii Profesionale 
Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși. 

 
* 

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

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 29. 
 

* 
 

X. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor 
Consiliului de administrație al Societății ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - 
CRAV S.A. și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

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

cuvântul domnului consilier județean Valentin Crețescu. 
Domnul Valentin Crețescu menționează faptul că acest proiect de hotărâre, 

datorită consecvenței cu care președintele consiliului județean menține aceleași propuneri în 
ședințe, îi îndeamnă pe consilierii județeni să creadă că este de o importanță covârșitoare 
ocuparea posturilor din Consiliul de administrație al CRAV S.A. de către vechea conducere. În 



cadrul acestei ședințe nu se aduce nicio schimbare majoră, ci doar unele completări la 
punctele esențiale. 

Prin urmare, arată că grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal va 
vota “împotriva” propunerii, deoarece este pentru schimbarea vechii echipe a  Societății 
”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A. După cum se știe, schimbarea aduce 
întotdeauna stabilitate și progres. 

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

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că și-ar fi dorit să vină o echipă nouă, cu 
atât mai mult cu cât cei care sunt în Consiliul de administrație fac parte și din alte comisii. 
Consideră că este prea mult pentru un om să dea randament maxim în toate instituțiile; 
există și alți oameni tineri care pot duce ștafeta mai departe. 

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

Domnul Mitică Afteni declară că ar fi fost bine dacă cei trei – actuali și viitori 
membri ai Consiliului de administrație ar fi fost prezenți, pentru a afla mai multe despre 
aceștia. 

Referindu-se la problemele cu care se confruntă Societatea ”Centrul de Resurse 
pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A., întreabă câte spații de producție are aceasta și ce dotări 
au, având în vedere accesul “greoi la spațiile de producție, pentru materii prime sau produse 
finite de dimensiuni sau volume mari”. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că Societatea ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A. s-a format în 
urma unui proiect care are un acționariat de 30% - Primăria Municipiului Vaslui, respectiv  70% 
- Consiliul Județean Vaslui. Este un imobil care oferă societăților comerciale spații de 
producție sau de birouri. 

Domnul Mitică Afteni declară că cele trei măsuri pentru eficientizarea activității 
nu răspund la cele șase probleme indicate în Raportul de evaluare al Comisiei de selecție. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că cel mai bine ar fi putut răspunde la acest aspect cel care a făcut Raportul de 
evaluare. Prin acest proiect de hotărâre se ia act de Raportul de evaluare a membrilor 
Consiliului de administrație la care se reînnoiesc mandatele pentru o anumită perioadă de 
timp. 

Dă cuvântul domnului Aurel Anton, directorul executiv adjunct al Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul  Aurel Anton informează că Societatea ”Centrul de Resurse pentru Afaceri 
Vaslui” - CRAV S.A. funcționează de mulți ani și nu au fost probleme majore în asigurarea 
spațiilor oferite spre închiriere.  

Referitor la spațiile de producție, nu au fost solicitări în acest sens. Societatea s-a 
preocupat permanent pentru atragerea persoanelor beneficiare, chiria fiind stabilită la un 
preț acceptabil, tocmai pentru a fi ocupate toate spațiile. Există spații la subsol care pot fi 
oricând ocupate dacă sunt doritori. 

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

Domnul Mitică Afteni observă, referindu-se tot la principalele probleme cu care se 
confruntă Societatea ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A., că nu s-a găsit o 
măsură de eficientizare a activității nici pentru “infiltrații de apă din pânza freatică la 
demisolul clădirii, situație ce face imposibilă închirierea tuturor spațiilor destinate pentru 
producție”. Prin urmare, spațiile de producție nu pot fi închiriate și întreabă ce se propune în 
acest sens. 

Domnul  Aurel Anton declară că este o problemă tehnică de construcție. Solul este 
plin cu apă și nici inginerii, arhitecții, nu au găsit o soluție pentru rezolvarea acestei 
probleme; va fi foarte greu să se găsească investitori care să ocupe aceste spații de 
producție. 



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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, pornind de la 
presupunerea că nu se cunoaște activitatea Societății ”Centrul de Resurse pentru Afaceri 
Vaslui” - CRAV S.A., este de părere că, pentru a emite o apreciere pozitivă sau negativă, 
trebuie să te uiți la ce s-a întâmplat din punct de vedere al activității centrului respectiv, la 
rezultate – dacă sunt pozitive, dacă se plătesc taxe și impozite, etc. Societatea a fost 
întotdeauna pe plus și nu a intrat niciodată în dificultăți, spre deosebire de majoritatea 
centrelor similare ale altor consilii județene, unde foarte puține au reușit să supraviețuiască 
din punct de vedere economic, fără sprijin.  

Unele din acele spații sunt făcute tocmai pentru a colecta apa - să fie dusă în 
sistemul de canalizare -, și pentru a nu pătrunde umiditatea. Din punct de vedere tehnic, 
nimeni nu poate rezolva în această zonă problema pânzei de apă freatică, care este la 
suprafață. 

Menționează că, atâta timp cât societatea realizează profit, acesta se reflectă și în 
activitatea consiliului județean.  

Consideră că mandatele ar trebui reînnoite și, dacă atunci când acestea vor expira, 
vor fi doritori să facă parte din Consiliul de administrație, sunt invitați să se înscrie. 

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

Domnul Marius-Marian Arcăleanu dorește să justifice votul “împotrivă” pe care-l 
va da acestui proiect de hotărâre. Chiar dacă Societatea ”Centrul de Resurse pentru Afaceri 
Vaslui” - CRAV S.A. a fost tot timpul pe profit, există un motiv aparent simplu pentru care se 
consideră îndreptățit să voteze “împotrivă”.  

În această clădire funcționează Serviciul Public Comunitar de Evidență a 
Persoanelor pentru municipiul Vaslui și câteva comune învecinate. Sunt câțiva ani de zile de 
când primește mesaje de la mulți cetățeni care îi spun că aici este o activitate care nu se 
desfășoară în condiții tocmai bune, fiind nevoiți să aștepte și 5 ore din cauza altor persoane.  

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor nu este în subordinea Consiliului 
Județean Vaslui, ci a Consiliului Local Vaslui, și nu face obiectul ședinței consiliului județean. 
Pentru rezolvarea acestei probleme recomandă domnului consilier județean Marius-Marian 
Arcăleanu să se adreseze Primăriei Municipiului Vaslui. 

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

Domnul Mitică Afteni recomandă ca la punctul 6 “Recomandări. Plan de acțiune 
pentru implementarea guvernanței corporative”, a doua măsură “Identificarea și gestionarea 
riscurilor” să fie reformulată astfel: “Identificarea și evaluarea riscurilor” și apoi stabilirea 
unui plan de acțiune pentru diminuarea sau eliminarea acestora. Primul punct “definirea 
riscurilor și stabilirea unui sistem de identificare și monitorizare a acestora” nu este complet 
definit. Dacă se acceptă, poate trimite printr-un email exact cum să sune acea măsură. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că s-a luat act de recomandarea domnului consilier județean Mitică Afteni și se va 
transmite evaluatorului în vederea integrării acesteia cu altă ocazie.  

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

proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 19 voturi “pentru”, 7 voturi 
“împotrivă” (Marius-Marian Arcăleanu, Mihai Ardeleanu, Carmen Bularda, Valentin 
Crețescu, Bogdan Rotariu, Ștefan Gheorghe și Gheorghe Veziteu) și 2 “abțineri“ (Mitică 
Afteni și Iuliana Teslariu). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea reînnoirii 
mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății ”Centrul de Resurse 
pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A. 



Nu a votat domnul consilier județean Lucian – Corneliu Chirica.   
 

*    
*    * 

XI. 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 "Centru pentru Educație 
Incluzivă Negrești” SMIS 4413, către Centrul Școlar de Educație Incluzivă Negrești 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, 

precizează că este vorba de rezultanta unor proiecte prin care se transmite în inventarul 
instituțiilor subordonate ceea ce a reieșit din proiect. 

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 

transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, 
achiziționate în cadrul proiectului "Centru pentru Educație Incluzivă Negrești” SMIS 4413, 
către Centrul Școlar de Educație Incluzivă Negrești. 

 
*    

*    * 
XII. 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 „Reabilitare, modernizare, 
dezvoltare și echipare Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești” SMIS 14113, către 
Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești 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 (28 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, 
achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare 
Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești” SMIS 14113, către Centrul de Asistență 
Medico-Socială Codăești. 

*    
*    * 



XIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 
SF/DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de 
investiții "Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – 
Pârvești – Mănăstirea Pârvești", 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.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

precizează faptul că proiectele de hotărâre aflate la punctele 13 și 14 pe ordinea de zi sunt 
ultimele două proiecte care se vor adopta, pentru a fi încărcate pe platformă în vederea 
semnării contractelor de finanțare pe Programul național de investiții "Anghel Saligny". 

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 documentației tehnico-economice (faza SF/DALI), a indicatorilor tehnico-
economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare 
DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești", 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. 

*    
*    * 

XIV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 
SF/DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de 
investiții "DJ 244M: DN24 - (Crasna) - Albești – Idrici – Roșiești (DJ244A)", 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.  
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 (28 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI), a indicatorilor tehnico-
economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "DJ 244M: DN24 - (Crasna) - 
Albești – Idrici – Roșiești (DJ244A)", 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. 

 
*    

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

cuvântul domnului Daniel-Garincha Onofrei, prefectul județului Vaslui. 
Domnul Daniel-Garincha Onofrei, prefectul judeţului Vaslui, apreciază modul 

operativ de desfășurare a ședinței consiliului județean, dar și atitudinea fostului coleg Marius-
Marian Arcăleanu care își motivează votul “împotrivă”. 

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

Domnul Gheorghe Veziteu semnalează faptul că domnul consilier județean Bogdan 
Rotariu nu a fost invitat niciodată la lucrările Comisiei de evaluare care funcționează la 
nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești, lucru care nu s-a întâmplat nici 
la Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui. 

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

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
faptul că domnul consilier județean Gheorghe Veziteu a ridicat o problemă reală. Această 
discuție a mai avut loc la nominalizarea membrilor comisiilor respective, întrucât li s-a adus 
la cunoștință atunci că pe o perioadă mai mare de timp aceștia nu au fost invitați. Adresează 
rugămintea de a comunica tuturor instituțiilor să transmită invitații membrilor acestor Consilii 
de administrație sau membrilor Adunărilor Generale a Acționarilor, fiind o obligație legală.  

Dă cuvântul doamnei consilier județean Iuliana Teslariu. 
Doamna Iuliana Teslariu informează că nici domnia sa nu a fost contactată. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 

secretarului general al județului, rugămintea de a se transmite adrese tuturor instituțiilor 
care au reprezentanți desemnați din partea consiliului județean, referitoare la îndeplinirea 
obligațiilor legale. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul doamnei Mihaiela-Cristina Tiron. 

Doamna Mihaiela Cristina-Tiron precizează că domnia sa este convocată în fiecare 
lună la ședințe de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  
informează că urmează mai multe evenimente culturale, nu numai în municipii, ci și în alte 
localități: Zilele municipiului Huși, Ziua de 1 octombrie - Ziua Internațională a Persoanelor 
Vârstnice, care va fi marcată la Vaslui. 

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

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 29 septembrie  
2022. 

Ora 1500 

 

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


