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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
    încheiat astăzi, 31 mai 2022, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

 
ORA 14,00 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide 

lucrările şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr. 129/2022, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 33 consilieri judeţeni în funcţie și 
președinte, lipsind domnul consilier județean Dan-Eduard Prisacaru, şedinţa este legal 
constituită. 

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

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

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

 
* 

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

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al 
Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului 
împrumutului intern pe perioada 01.01.2022– 31.03.2022; 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 123/2021 privind contractarea unui împrumut în valoare de 20.000.000 
lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 
pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi  din Trezoreria 
Statului; 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în 
domeniul privat al acestuia a unor construcții și mijloace fixe aferente imobilului situat în 
localitatea Ghermănești, județul Vaslui, în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau 
demolării acestora; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în 
calitate de membru al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice 
pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și 
Orașul Negrești-județul Vaslui (APC VASLUI), pentru anul 2022; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui la „Programul 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: 
stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, a documentației tehnico-
economice (faza Studiu de fezabilitate) și a cheltuielilor legate de proiectul “Stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice la nivelul județului Vaslui”; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 22/2022 privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea 
nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022; 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării unor complexe de servicii 
comunitare din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui 
și a regulamentelor de organizare și funcționare a acestora; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și 
funcționare a unor centre/complexe rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din 
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 30/2015 privind aprobarea structurii organizatorice 
și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu 
Spătarul” Vaslui, cu modificările ulterioare; 

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

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 95/2003 privind aprobarea Statutului județului Vaslui; 

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului ______________ , 
vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru exercitarea temporară a atribuțiilor 
președintelui Consiliului Județean Vaslui. 

 
* 

*     * 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, propune, 

conform art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 135 alin. (8) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte: 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a 
devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K: DN 
24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, 
L=7,650 km, județul Vaslui"; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Vaslui, cu modificările ulterioare; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr.5 din anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.75/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și 
a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad; 

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 64 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 
cu modificările ulterioare; 

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între 
Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, și Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al 
Municipiului Vaslui. 
 

* 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 

plenului Consiliului Județean Vaslui suplimentarea propusă. 
Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul  Gheorghe Veziteu solicită acceptarea suplimentării ordinii de zi cu un 

punct Diverse, în care va prezenta pe scurt o problemă ridicată de un cetățean, în vederea 
găsirii unei soluții.  

* 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 

plenului Consiliului Județean Vaslui suplimentarea propusă, cuprinzând proiectele de hotărâre 



de la punctele 13, 14, 15, 16, 17, 18 și punctul 19 “Diverse”, aceasta fiind aprobată cu 
unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”). 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, cu suplimentările aprobate, acesta 
fiind aprobat cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”). 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
pe ordinea de zi a ședinței consiliului județean se află un proiect de hotărâre pentru care 
este necesară exercitarea votului secret cu precizarea că, pe parcursul desfășurării procedurii 
de vot, se va discuta punctul Diverse. 

 
* 

În ceea ce privește modalitatea de vot, se precizează că este necesară folosirea 
votului deschis, prin ridicarea mâinii, pentru proiectele de hotărâre existente pe ordinea de 
zi, cu excepția proiectului de hotărâre de la punctul 12, unde se va utiliza votul secret, 
potrivit prevederilor art. 139 alin.(6) și (7) din Codul administrativ. 

Supune votului propunerea. 
Cu unanimitate de voturi (33 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 12. 

 
* 

*     * 
Totodată, se readuce la cunoștința consilierilor județeni faptul că, potrivit art.228 

alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor, consilierii care au interes 
patrimonial în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii, aceștia sunt obligaţi 
să anunţe la începutul ședinței interesul personal pe care îl au în problema respectivă, anunț 
care se va consemna în procesul-verbal al ședinței. 

 
* 

*     * 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 

faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, este necesar 
votul majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, cu excepţia proiectelor de 
hotărâre de la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 17 și 18 pentru adoptarea cărora este 
necesar votul majorității absolute – 18, 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 21 aprilie 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 Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului. 
Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului, informează că s-au 

primit două observații din partea domnului consilier județean Gheorghe Veziteu și a doamnei 
consilier județean Iuliana Teslariu, procesul-verbal fiind corectat cu mențiunile respective.  



Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului 
judeţean din data de 21 aprilie 2022, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi (33 voturi “pentru”). 

* 
*    * 

I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al 
Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului 
împrumutului intern pe perioada 01.01.2022– 31.03.2022 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.  
* 

Intră în sala de ședință domnul consilier județean Dan-Eduard Prisacaru. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 34. 

 
* 

Discuţii: 

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

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul  Gheorghe Veziteu precizează că a analizat materialele supuse dezbaterii 

și a constatat, împreună cu ceilalți colegi cu care s-a consultat, că execuția bugetară pentru 
primul trimestru arată mai puțin bine decât în alți ani. Veniturile au fost realizate în 
proporție de 52%, iar cheltuielile au un grad de realizare de 48%. 

Semnalează că, la secțiunea de funcționare, veniturile au fost realizate în 
proporție de 106%, în timp ce la secțiunea de dezvoltare au fost realizate în proporție de doar 
20%. La capitolul cheltuieli, la secțiunea de funcționare, s-au realizat 90%, iar la secțiunea de 
dezvoltare s-au realizat doar 19%. 

Analizând ce s-a întâmplat în anul 2021, când a fost pandemie, la fel și în anul 
2020, a constatat că în anul 2021 veniturile s-au realizat în total în proporție de 108%, iar 
cheltuielile s-au realizat în proporție de 74%. Totodată, pe cele două secțiuni, la secțiunea de 
funcționare veniturile au fost realizate în proporție de 88%, iar la secțiunea de dezvoltare în 
proporție de 154%. La capitolul cheltuieli, la secțiunea de funcționare s-au realizat 80%, iar la 
secțiunea de dezvoltare s-au realizat 40%. 

Referindu-se la anul 2020, precizează că veniturile au fost realizate în proporție de 
78%, iar cheltuielile în proporție de 72%. La secțiunea de funcționare veniturile au fost 
realizate în proporție de 87%, iar la secțiunea de dezvoltare au fost realizate în proporție de 
84%. Totodată, la secțiunea de funcționare cheltuielile au fost realizate în proporție de  85%, 
iar la secțiunea de dezvoltare au fost realizate în proporție de 38%. 

Revenind la cifrelele din anul 2022, constată că activitatea a decurs mai rău, iar 
ședința de consiliu județean este un prilej de a dezbate, de a atrage atenția și de a vedea că 
sunt probleme. Consideră că activitatea poate fi îmbunătățită.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Liviu Iacob. 

Domnul  Liviu Iacob observă că domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, nu este interesat de faptul că domnul Gheorghe Veziteu a sesizat că, de 
fiecare dată, cheltuielile de dezvoltare nu sunt realizate într-o proporție onorabilă. 
Amintește că această problemă a fost ridicată și în anii anteriori, când a arătat faptul că, ori 



defalcarea trimestrială a acestor cheltuieli nu a fost bine fundamentată, ori au existat 
probleme, astfel încât nu s-au realizat cheltuielile pentru dezvoltare.  

Consideră că este normal ca primii bani cheltuiți să fie pentru cheltuieli cu 
salariile, însă dorește o explicație cu privire la motivul pentru care cheltuielile la secțiunea 
dezvoltare au fost realizate într-o proporție așa de mică.  

Întreabă: ″De ce nu administrați bine cheltuielile de dezvoltare, în sensul că nu 
urmăriți realizarea proiectelor? Sau au fost nu foarte bine fundamentate aceste alocări 
bugetare?!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că, 
înainte de a trece la adoptarea acestui proiect de hotărâre, va încerca să creioneze și un 
răspuns.  

Referitor la cheltuielile de funcționare, un dicton latin spune: ″primum vivere 
deinde philosophari″, adică ″întâi să trăiești și apoi să filozofezi″. Ca urmare, la funcționare, 
consiliul județean își face treaba.  

În ceea ce privește cheltuielile pentru dezvoltare, declară că există o serie de 
factori care nu țin de voința consiliului județean. Nu se îndoiește de faptul că domnii 
consilieri au auzit că există un soi de criză, nu numai la nivelul Consiliului Județean Vaslui, ci 
și România, și în Europa, ba chiar și în America, generată de o anumită evoluție pe piața 
mondială.  

Făcând referire la Județul Vaslui, precizează că, în primul rând, această întârziere 
este dictată de niște elemente obiective, cum ar fi lipsa unor reglementări legale privind 
soluționarea unor situații care nu depind de consiliul județean. Dă ca exemplu domeniul 
construcțiilor, subliniind faptul că nu s-a putut depăși criza generată de falimentul ″City 
Insurance″. Niciun constructor nu a putut să aducă de la un prestator, din domeniul serviciilor 
de asigurări, vreo asigurare care este strict necesară pentru continuarea activității în acest 
domeniu, întrucât nu exista un asemenea contract de asigurare, nici pe piața românească, 
nici pe piața europeană.  

Până la apariția reglementării legale s-a revenit la dispoziția inițială a legii 
achizițiilor modificată de Guvernul anterior, care a zis ca toată lumea să se asigure la ″City 
Insurance″, o societate care, ulterior, a falimentat. Precizează că-i vine greu să creadă că 
acest lucru s-a făcut intenționat, situație în care, dacă e reală, se impune cercetarea 
responsabililor respectivi și intervenția altor organe, nu a consiliului județean. Aceasta a fost 
una dintre cauze.  

A doua cauză, ca urmare a acestei crize, constă în faptul că s-a produs o creștere a 
prețurilor. De exemplu, la materialele de construcții de bază (bitumul, mixtura asfaltică) au 
fost creșteri de peste 300% și consiliul județean nu a avut nicio bază de actualizare, până 
când nu au apărut, recent, reglementările legale sub forma ordonanțelor de urgență. Drept 
urmare, într-un mod justificat, constructorii nu au mai vrut să presteze acele activități. Nu 
era vina lor, ci era vorba de o situație obiectivă care i-a împiedicat, până când s-a 
reglementat această situație. Declară că și-ar dori să fie cheltuieli pentru dezvoltare, chiar 
mai mult decât are consiliul județean, să se îndatoreze la constructori dar, din păcate, acest 
lucru nu poate fi făcut, pentru că și constructorii trebuie să aibă cu ce să-și întrețină 
activitatea.  

Totodată, menționează că au fost niște lucruri cunoscute de toți, dar care nu au 
fost avute în vedere atunci când s-a ridicat problema cheltuirii mai mult pentru secțiunea de 
dezvoltare. Consiliul județean nu are această posibilitate, până nu apare o reglementare în 
acest sens. Chiar și acum sunt purtate discuții între consiliul județean și principalii 
constructori, care au  contracte foarte mari, cum ar fi drumul strategic, pentru că nu se 
poate porni la drum fără acceptul lor. În situația în care calculele făcute în baza noilor 
reglementări legale, referitoare la prețul contractelor în derulare, nu dau un rezultat pozitiv 
pentru constructori, adică nu sunt acoperite cheltuielile și un profit cât de mic generat, 
atunci este clar că vor abandona aceste lucrări și consiliul județean va trebui să reia cu alți 
indicatori tehnico-economici, cu alte achiziții, cu alți constructori. Speră să găsească o 
soluționare pozitivă, deși este foarte greu.  

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Primum_vivere,_deinde_philosophari&action=edit&redlink=1


Declară că evoluțiile de pe piața materialelor de construcții au fost atât de mari, 
încât toată lumea este prinsă în vârtejul calculelor care, până acum, nu au dat un rezultat 
pozitiv, în sensul de a-i face pe constructori să meargă mai departe. Tot ce s-a putut cheltui 
pe baza contractelor anterioare, s-a făcut. Până la rezolvarea tuturor acestor lucruri care, de 
regulă, vin din schimbările pe piață, plus cele din legislație, cheltuielile pentru dezvoltare vor 
rămâne la un nivel relativ scăzut.   

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

proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 23 voturi “pentru” și 11 “abțineri“ 
(Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, 
Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan 
Gheorghe, Veziteu Gheorghe). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea contului de 
execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor 
externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01.2022– 
31.03.2022. 

*    
*    * 

II. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 123/2021 privind contractarea unui împrumut în valoare de 
20.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor 
împrumuturi  din Trezoreria Statului și dă cuvântul următorilor consilieri: 

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

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

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

proiectul de hotărâre.  
* 

Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Dan-Liviu Cain. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 
 

* 
Discuţii: 

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

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul  Liviu Iacob  solicită prezentarea, pe scurt, a stadiului acestor investiții. 
Referindu-se la investiția ″Extindere Unitate Primiri Urgențe și realizare Heliport″, 

declară că, din câte își amintește, s-a renunțat la locul în care se construia heliportul și 
întreabă dacă acesta se mai construiește și unde, dacă investiția căreia i se alocă o sumă 
destul de mare de bani mai presupune și realizarea acestui heliport. Dacă nu se mai 
realizează, consideră că trebuie schimbată denumirea acestui proiect, pentru a nu duce în 
eroare consilierii județeni.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu a 
spus niciodată că se va renunța la construcția heliportului. 

Dă cuvântul domnului Emilian Agafiței, directorul executiv al Direcției Dezvoltare și 
Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul  Emilian Agafiței informează că această investiție a suferit modificări, în 
urma avizelor pe care consiliul județean a trebuit să le obțină de-a lungul timpului. Această 



denumire a fost dată la început, pentru că, inițial, s-a dorit ca pe lângă extinderea U.P.U. să 
fie construit și heliportul.  

Din păcate, instituția care a trebuit să dea acest accept nu a fost de acord, pentru 
că spațiul aferent acestei construcții nu permitea aterizarea elicopterelor. Din acest motiv s-
a renunțat la heliport, fiind încheiat un act adițional cu finanțatorul, și a rămas doar 
investiția pentru extinderea U.P.U. Denumirea a rămas aceeași, așa a fost aprobată 
finanțarea, denumire care nu poate fi schimbată pe parcurs, fiind aprobată stfel de minister.  

Între timp, lucrările au avansat, s-a încheiat contractul de execuție și, în prezent, 
lucrările sunt în execuție, la un procent de aproximativ 7%. Acestea au început acum o lună 
de zile și s-a reușit a fi finalizată perna care asigură rezistența clădirii, urmând să se treacă la 
fundație.  

Așa cum se știe, valoarea a fost majorată în urma obținerii avizelor și de la ISU. Cu 
tot cu dotări se ajunge la valoarea de aproximativ 27 mil. de lei. În prezent, se lucrează, 
consiliul județean se află într-un grafic stabilit cu antreprenorul, finalizarea fiind prognozată 
anul viitor, în trimestrul al III-lea.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Liviu Iacob.     

Domnul  Liviu Iacob  își amintește că, tot într-o ședință de consiliu județean,  a 
întrebat de ce s-a renunțat la realizarea heliportului și i s-a răspuns că este nevoie de a se 
construi alt obiectiv mai important. Tot la acea discuție își amintește că i s-a spus că acest 
heliport va fi construit în alt loc. Acum, înțelege că s-a renunțat de tot la acest heliport.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu a spus niciodată că se renunță la construirea heliportului.  

Declară că nu mai poate fi încadrat în proiectul acesta, din banii obținuți prin 
fonduri europene, plus contribuția consiliului județean, pentru că nu s-a putut ajunge la un 
acord cu celelalte instituții, rămânând a fi identificată o altă locație.  

Consiliul județean caută o soluție de amplasare a acestui heliport la nivelul unor 
construcții existente sau, poate, la nivelul solului. În mod cert, acesta va fi amplasat și va fi 
construit, dar nu din banii acestui proiect.  

Menționează că s-a început cu o sumă rezonabilă atunci când s-a făcut evaluarea. 
Evoluțiile de pe piață și schimbările, ca urmare a obținerii avizelor au fost de așa natură, 
încât contribuția consiliului județean este în jur de 70% în prezent. Chiar și în aceste condiții, 
trebuie modernizată și extinsă Unitatea de Primiri Urgențe, pentru că în raport cu cerințele 
activității, spațiile respective sunt absolut insuficiente.  

Domnul  Liviu Iacob  declară că nimeni nu contestă aceste lucruri.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, face apel la 

consilierii județeni să aibă încredere în cei care se ocupă de acest proiect, pentru că vor 
aduce în fața dumnealor și construcția heliportului, dar în momentul în care vor avea toate 
cele necesare.   

Domnul  Liviu Iacob  este de părere că acest proiect ar trebui, când este 
menționat prin ziare sau prin materialele de ședință, pe lângă denumirea de Extindere 
Unitate Primiri Urgențe și realizare Heliport, să fie adăugată, pentru că nu se mai poate 
modifica titlul, mențiunea ″Heliport nu se realizează″. Subliniază că oricine citește că azi s-
a votat ″Extindere Unitate Primiri Urgențe și realizare Heliport″ începe să gândească că 
“domnul președinte Dumitru Buzatu ne aduce elicopter“. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că va 
aduce. 

Domnul  Liviu Iacob declară: ″Și, ca să nu dăm speranțe degeaba contribuabililor 
noștri, haideți, lângă acest titlu, să mai punem: Heliportul nu se mai face. (…) Mai punem o 
propoziție. (…) Modificați, domnule președinte, titlul! Să nu inducem în eroare (…)!″ 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că nu 
dă speranțe deșarte și că nu trebuie modificat titlul. Declară că nu înțelege afirmația 
domnului consilier județean Liviu Iacob.  

Domnul  Liviu Iacob explică: ″Facem o modificare să arătăm realitatea acestui 
proiect (…)″. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, subliniază că 
titlul proiectului rămâne așa, va fi construit și heliportul, dar nu în circumstanțele precizate 
inițial, ci în altele care urmează a  fi determinate, prin găsirea unei locații.    

Domnul  Liviu Iacob observă că eliminarea heliportului nu s-a făcut din cauza 
neobținerii  autorizațiilor, ci s-a făcut tocmai pentru a se construi un alt obiectiv acolo.    

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
acest lucru s-a întâmplat din cauză că nu s-a reușit obținerea autorizațiilor corespunzătoare 
la momentul respectiv.  

Domnul  Liviu Iacob declară că motivarea este dată chiar de domnul președinte 
care a spus că trebuie realizat un obiectiv.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă: ″Câtă 
minte mi-ar trebui mie (…) ca să încerc eu să vă conving pe dumneavoastră de ceva? 
Rămânem așa, mergem înainte! ″ 

Domnul  Liviu Iacob răspunde că domnul președinte ar trebui doar să fie sincer. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă:  
″Noi am enunțat obiectivele noastre, ele sunt fixate, sunt aduse în fața consiliului, 

nu vă pot forța să înțelegeți anumite lucruri. (…) Înțelegeți în felul dumneavoastră!″.  
Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu declară că, în primul rând, este de acord cu domnul 

Iacob. Observă că în materialele prezentate se face vorbire despre relocarea sumelor 
menționate de domnul președinte, adică 1 mil. de lei către ″Elisabeta Polihroniade″, 
5.500.000 de lei către U.P.U. și mai puțin cu 7,5 mil. de lei la drumul strategic. Consideră că 
este de datoria dumnealui să întrebe ce se va întâmpla cu drumul strategic, în condițiile în 
care nu mai are finanțare, și cum va fi rezolvată situația imediat ce condițiile vor permite 
reluarea lucrărilor. 

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

Domnul  Mircea Țuțuianu precizează că transferul acestei sume de la drumul 
strategic către celelalte două investiții a fost făcut din două considerente: 

- pentru că cele două obiective de investiții către care se duce această sumă sunt 
în execuție. Practic, se lucrează într-un ritm alert la cele două investiții și se dorește, cât mai 
repede, utilizarea acestui credit luat din Trezorerie; 

- motivul pentru care s-a lăsat la drumul strategic doar 500.000 de lei este acela 
că pentru drumul strategic este alocată - din creditul contractat de la UniCredit - suma de 
46.000.500 de lei, care este necesară pentru finalizarea proiectului. 

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

Domnul Gheorghe Veziteu declară că a luat notă de explicațiile domnului director 
Mircea Țuțuianu. Atunci când s-a fundamentat creditul, în urma discuțiilor s-a considerat că 
nu este atât de necesară suma destinată drumului strategic. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că a  
omis să anunțe și, drept urmare, își va face acum datoria, pentru că la ședință sunt prezenți 
și niște invitați - domnul prefect Daniel Onofrei, care, pentru moment, a părăsit ședința, 
deoarece trebuie să se întâlnească cu sindicatul de la poștă, domnii subprefecți Mircea 
Gologan și Dorin-Neculai Apostu și un grup de tineri care este inițiatorul unei acțiuni, aceea 
de a transforma, în perioada următoare, Vasluiul într-o capitală a tineretului. Când se va 
ajunge la punctul respectiv, îi va invita să vorbească și să prezinte puțin acțiunea domniilor 
lor.   

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

proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 32 voturi “pentru” și 1 “abținere“ 
(Rotariu Bogdan). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea pentru aprobarea modificării 
anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 123/2021 privind contractarea unui 



împrumut în valoare de 20.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare 
privind acordarea unor împrumuturi  din Trezoreria Statului. 

 
*    

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

proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul 
privat al acestuia a unor construcții și mijloace fixe aferente imobilului situat în 
localitatea Ghermănești, județul Vaslui, în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau 
demolării acestora și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnii Prisacaru Dan-Eduard și Dorin Emil precizează că s-a avizat favorabil 

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

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

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

trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor 
construcții și mijloace fixe aferente imobilului situat în localitatea Ghermănești, județul 
Vaslui, în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau demolării acestora. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
este vorba de construcția Centrului de Asistență Medico-Socială de la Ghermănești. 

 

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

         * 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de 
membru al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și 
Orașul Negrești-județul Vaslui (APC VASLUI), pentru anul 2022 și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnii Prisacaru Dan-Eduard și Puf Vasile precizează că s-a avizat favorabil 

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

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

proiectului de hotărâre. 



Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru al Asociației 
pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu 
Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești-județul Vaslui 
(APC VASLUI), pentru anul 2022. 

*    
*    * 

V. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui la „Programul privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere 
energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, a documentației 
tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) și a cheltuielilor legate de proiectul 
“Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice la nivelul județului Vaslui” și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnii Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile și Dorin Emil precizează că s-a avizat 

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

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

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

privind aprobarea participării Județului Vaslui la „Programul privind reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule 
de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în localități”, a documentației tehnico-economice (faza Studiu de 
fezabilitate) și a cheltuielilor legate de proiectul “Stații de reîncărcare pentru vehicule 
electrice la nivelul județului Vaslui”. 

 
*    

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

proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 22/2022 privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea 
nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022 și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Aceștia precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Emilian Agafiței, directorul executiv al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul  Emilian Agafiței informează că, pentru acest program care a fost 
implementat pentru prima dată în județul Vaslui, s-au depus 3 proiecte pe următoarele 
domenii:  

- domeniul educație pentru care s-a alocat suma de 100.000 lei; 
- domeniul cultură pentru care s-a alocat suma de 100.000 lei; 
- domeniul culte pentru care s-a alocat suma de 400.000 lei.  
În urma sesiunii de depunere, la domeniul educație nu s-a depus niciun proiect, 

pentru domeniul cultură s-a depus un singur proiect, iar pentru domeniul culte s-au depus 
două proiecte, toate cele trei proiecte fiind declarate conforme și eligibile de către comisie. 

Având în vedere că, la domeniul culte suma celor două proiecte depuse este mai 
mare decât suma alocată, a fost necesară o redistribuire a sumelor necheltuite în urma 
depunerii de proiecte. La culte, din suma de 400.000 lei a fost alocată suma de 354.000 lei 
pentru proiectul situat pe primul loc. Pentru al doilea proiect, care are o valoare totală de 
114.984 lei, nu se putea acoperi suma respectivă și se folosește economia până la 400.000 lei, 
respectiv 64.000 lei, la care se mai adaugă diferența de la educație.  

Proiectul depus pe domeniul cultură a fost depus de Fundația Căpriana din 
Republica Moldova, iar pentru domeniul culte, un proiect a fost depus de Mănăstirea Eroilor 
din Republica Moldova, raionul Cantemir - este vorba de mănăstirea care gestionează 
cimitirul Eroilor de la Țiganca, și al doilea proiect a fost depus de Mănăstirea din localitatea 
Ștefan Vodă - aici este în construire un centru socio-cultural și prin proiect se dorește doar 
finanțarea instalațiilor sanitare, electrice si termice.  

Prin această distribuire vor fi finanțate toate cele trei proiecte depuse în cadrul 
programului. 

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

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

Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 22/2022 
privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a 
românilor de pretutindeni, pentru anul 2022. 

 
* 

Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Costel Zară. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 
 

         * 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării unor complexe de servicii 
comunitare din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vaslui și a regulamentelor de organizare și funcționare a acestora și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnul Prisacaru Dan-Eduard și doamna Tiron Cristina-Mihaiela precizează că s-a 

avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Dragoș Cazacu, directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vaslui. 

Domnul  Dragoș Cazacu precizează că este vorba de Complexul de Servicii 
Comunitare “Neculai Roșca Codreanu” din Bârlad și Complexul de Servicii Comunitare nr. 2 
Bârlad. În acord cu dinamica beneficiarilor supune spre aprobarea consiliului județean 
reorganizarea acestor două complexe, pentru a oferi servicii de calitate beneficiarilor.  

Scopul reorganizării este de a uniformiza structura de personal, de a eficientiza 
activitatea în interesul copiilor, precum și de a asigura un cadru de permanență și de 
siguranță pentru beneficiari. Este vorba de mutarea Centrului Maternal din Complexul de 
Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad în Complexul de Servicii Comunitare “Neculai Roșca 
Codreanu” Bârlad, iar serviciile de primire în regim de urgență vor fi asigurate în Complexul 
de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad.  

Suplimentar, au fost înființate două echipe pluridisciplinare care vor deservi 
întreaga activitate de pe întreg complexul de servicii comunitare, cât și cabinetele de 
asistență medicală care vor oferi servicii pentru întregul complex. S-a mai adăugat o echipă 
de intervenție rapidă, o echipă mobilă, având în vedere că din ianuarie funcționează în cadrul 
direcției sistemul de intervenție rapidă  - Telefonul copilului - 119.  

Menționează că, la nivel județului, este nevoie de două echipe de intervenție 
rapidă, două echipe mobile, deoarece conform legislației există obligativitatea ca, în maxim o 
oră, să se intervină la locul de unde se primește sesizarea. Există două echipe înființate cu 
delegare de atribuții la nivelul județului, una în Bârlad și una în Vaslui. Până acum s-a 
intervenit în timp util la toate intervențiile la care s-a cerut sprijinul.  

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

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

Cu unanimitate de voturi (31 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea 
privind aprobarea reorganizării unor complexe de servicii comunitare din structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui și a regulamentelor de 
organizare și funcționare a acestora. 

* 
*    * 

VIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a 
unor centre/complexe rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnul Prisacaru Dan-Eduard și doamna Tiron Cristina-Mihaiela precizează că s-a 

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

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

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

privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a unor centre/complexe 
rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. 

 



* 
Revin în sala de ședință domnii consilieri județeni Valentin Crețescu și Costel 

Zară. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 
 

         * 

IX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 30/2015 privind aprobarea structurii organizatorice și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu 
Spătarul” Vaslui, cu modificările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnul Prisacaru Dan-Eduard și doamna Tiron Cristina-Mihaiela precizează că s-a 

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

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

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

pentru modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr. 30/2015 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, cu 
modificările ulterioare. 

                                                                    *    
*    * 

X. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnul Prisacaru Dan-Eduard și doamna Tiron Cristina-Mihaiela precizează că s-a 

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

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

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

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

*    
*    * 

XI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui nr. 95/2003 privind aprobarea Statutului județului Vaslui și dă cuvântul domnului 
Prisacaru Dan-Eduard, secretarul comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică 
locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 



Acesta precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

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

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

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 95/2003 
privind aprobarea Statutului județului Vaslui. 

 
*    

*    * 
 

    XII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 
că, așa cum spunea la începutul ședinței, proiectul de hotărâre de la punctul doisprezece 
este cu vot secret și va fi supus votului la sfârșitul ședinței consiliului județean. 

 
*    

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K: DN 24 
(Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, 
L=7,650 km, județul Vaslui" și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnii Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile și Dorin Emil precizează că s-a avizat 

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

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

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

privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest 
de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
"Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K: DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – 
Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui". 

 
*    

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

proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnul Prisacaru Dan-Eduard și doamna Tiron Cristina-Mihaiela precizează că s-a 

avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

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

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

Dă citire amendamentului: 
 

                                                 “Amendament 
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui                         

nr. 130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare 

 
Ulterior elaborării și publicării proiectului de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare, cu adresa nr. 
21511/30.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 8525/30.05.2022, Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui solicită Consiliului Județean Vaslui 
îndreptarea unei erori materiale strecurate la statul de funcții al personalului din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Dizabilități Vaslui.  

Din eroare, la transformarea a 2 (două) din cele 3 funcții de execuție vacante, în 
regim contractual, din statul de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare pentru Copilul cu Dizabilități Vaslui, prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, în loc de kinetoterapeut corect este 
fiziokinetoterapeut (poziția nr. 12), respectiv fiziokinetoterapeut, gradul profesional 
debutant (poziția 29). 

Având în vedere cele de mai sus, propun următorul amendament:   
Literele b) și c) ale articolului 2 la proiectul de hotărâre se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 
“b) un post de kinetoterapeut, gradul profesional principal (S), poziția nr. 12, la 

Centrul  de Zi de Recuperare pentru Copilului cu Dizabilități în fiziokinetoterapeut; 
c) un post de pedagog de recuperare (PL), poziția nr. 29, la Centrul de Consiliere 

și Asistență Specializată a Copiilor cu Tulburare de Spectru Autiști în fiziokinetoterapeut, 
gradul profesional debutant (S).” 

Totodată, în sensul celor de mai sus, propun modificarea și înlocuirea anexei nr. 2 
la proiectul de hotărâre cu anexa la prezentul amendament.” 

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

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean aprobarea 
amendamentului domnului Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Vaslui, cu modificările ulterioare, precizând că acesta a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi (33 voturi “pentru”). 

Supune votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre, cu 
amendamentul aprobat. 

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2019 privind reorganizarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările 
ulterioare. 

*    



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

proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr.5 din anexa nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.75/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnul Prisacaru Dan-Eduard și doamna Tiron Cristina-Mihaiela precizează că s-a 

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

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

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

pentru modificarea poziției nr.5 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.75/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad. 

 
*    

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

proiectul de hotărâre privind modificarea poziției nr. 64 din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 
cu modificările ulterioare și dă cuvântul domnului Prisacaru Dan-Eduard, secretarul comisiei 
juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru 
a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

Domnul Prisacaru Dan-Eduard precizează că s-a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre.  

Discuţii: 

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

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
                Domnul Gheorghe Veziteu dorește să facă o observație pornind de la referatul de 
aprobare al domnului președinte, la capitolul III -„Impactul financiar asupra bugetului 
județului“.  

Declară că, în mod obișnuit, când se face o trecere de la un salariat cu grad 
superior de salarizare, la unul inferior, se produce o economie la buget. În acest caz, se trece 
de la un post vacant cu calificare superioară, la unul cu calificare inferioară. În opinia 
dumnealui, acest lucru pregătește angajarea unui om, deci creșterea cheltuielilor cu salariile, 
nicidecum scăderea cheltuielilor cu salariile. Subliniază că dumnealui așa socotește, odată ce 
postul supus aprobării este vacant.  

Declară: ″Ca urmare, ori e o formulare nefericită, ori rămâne așa, caz în care 
votul meu va fi unul nefavorabil.″ 
                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
este vorba de o mică chestiune pe care domnul consilier nu avea de unde să o știe sau poate 
că s-a trecut peste ea atunci când a fost adoptat bugetul, și anume că toate posturile vacante 
au fost bugetate. Consiliul Județean Vaslui nu face angajări pentru aceste posturi, decât în 
măsura în care personalul instituției se pensionează.  



Declară că sunt multe persoane care sunt în prelungirea activității. Subliniază că 
postul este bugetat la nivelul respectiv și, practic, cheltuiala va fi mai mică, pentru că se 
urmărește să fie aduși oameni tineri în instituție. Dacă sunt aduși la ultima treaptă 
profesională, aceștia pleacă din instituție, într-un timp mai scurt, intrând la pensie, iar 
consiliul județean încearcă să-i determine să vină la concurs pe cei care mai au ceva ani până 
la pensie, pentru ca instituția să-și poate desfășura activitatea.  
                 Domnul Gheorghe Veziteu declară că este adevărat, numai că, la începutul 
anului, s-a stabilit ca instituția să se limiteze la angajații pe care deja îi are. Pentru orice 
angajare făcută, chiar dacă este bugetată, cheltuiala salarială crește. A semnalat acest lucru, 
cu atât mai mult cu cât știe că Guvernul are intenția de a limita angajările.  
               Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
știe ce va face Guvernul, însă dorește ca locurile care rămân vacante ca urmare a pensionării 
unui mare număr din personal să se poată ocupa. Explică că nu se mărește numărul de 
personal. Nu a avut ocazia, până acum, să o facă. Doar a suplinit acolo unde sunt câteva 
servicii, direcții în care va fi o plecare masivă de personal și, atunci, trebuie făcute ceva 
angajări pentru ca acestea să-și poată desfășura activitatea.     

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

proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 32 voturi “pentru” și 1 “abținere“ 
(Gheorghe Veziteu). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind modificarea poziției 
nr. 64 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare. 

 
*    

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

proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al 
statului în domeniul public al Județului Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Prisacaru Dan-Eduard, secretarul 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. 
Domnii Prisacaru Dan-Eduard și Dorin Emil precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 

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

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul  Gheorghe Veziteu precizează că anexă apare la rubrica teren suprafața 

din acte de 5374 m2, iar real măsurat 2316 m2.  
Întreabă unde ar fi diferența, ce s-a întâmplat și cum poate fi explicat acest lucru. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului Mircea Țuțuianu, directorul executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul  Mircea Țuțuianu precizează că, în momentul în care s-a transmis în 
administrarea Instituției Prefectului – Județul Vaslui și, ulterior, în administrarea Consiliului 
Județean Vaslui, acest imobil, inclusiv terenul, apare în evidențele Ministerului de Finanțe cu 
suprafața de 5000 m2 de teren.  

Ulterior, în momentul în care Primăria Municipiului Vaslui a făcut o serie de 
investiții în jurul Palatului Administrativ, s-a preluat către municipalitate aceasta suprafață 



de teren, în administrarea consiliului județean rămânând doar suprafața de teren de sub 
clădire. Din acest motiv s-a refăcut documentația cadastrală.  

Domnul Dumitru Buzatu precizează că este vorba de proiectul de modernizare 
a pieței și a suprafețelor adiacente Palatului administrativ, care nu puteau face obiectul 
modernizării de către consiliul județean, neavând acces la proiectul respectiv. 

Dă cuvântul domnului Mircea Țuțuianu. 
Domnul  Mircea Țuțuianu precizează că s-au mai făcut o serie de demersuri pentru 

a corecta această necorelare și, probabil, când imobilul va fi preluat în domeniul public al 
județului, se va prelua doar suprafața măsurată și se va modifica corespunzător și evidența 
Ministerului de Finanțe.  

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

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

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al statului în domeniul public al 
Județului Vaslui. 

*    
*    * 

XVIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul 
Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, și Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al 
Municipiului Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri:   

Discuţii: 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnișoarei Teodora Panainte și domnului Răzvan Blănaru, membri ai Grupului de lucru  
”Vaslui - Capitala Tineretului”. 

Domnișoara Teodora Panainte informează că sunt prezenți trei membri din cadrul 
grupului de lucru, precizând că este o onoare și o bucurie să fie în fața unor oameni care 
hotărâsc ce se întâmplă cu soarta județului. Ce se va discuta astăzi este despre soarta 
tinerilor din județ. 

Domnul Răzvan Blănaru mulțumește și felicită consiliul județean pentru 
disponibilitatea de a colabora. Va începe cu un mic istoric al acestei inițiative și cum s-a 
format acest grup. 

La început, în calitate de președinte al unei asociații din Vaslui, a conștientizat 
faptul că anul trecut a mai fost o inițiativă de a candida pentru Capitala Tineretului, doar că 
anul acesta nu a mai fost perpetuată. A reușit să facă legătura cu echipa care s-a ocupat anul 
trecut și, printr-o fuziune a acestor două echipe, s-a format echipa actuală.  

Informează că, la momentul actual, au început să lucreze pentru această 
candidatură și au observat faptul că orașul Vaslui are tot ce îi trebuie și este potrivit pentru 
acest titlu, tinerii din Vaslui fiind o “mină de aur” neexploatată pe care ar putea să o ducă cu 
totul la un alt nivel. 

Domnișoara Teodora Panainte informează că își propun să facă un program pentru 
tineri, să câștige titlul ”Capitala Tineretului” în anul 2024 și să facă evenimente pentru tineri. 

Precizează că au de scris un proiect cum se depune și la fondurile europene, un 
proiect foarte greu, cu mențiunea că au nevoie de susținerea consiliului județean. 

Observând că toate evenimentele din județ au fost în colaborare cu Primăria 
Municipiului Vaslui și Consiliul Județean Vaslui, s-au gândit că, pentru candidatura lor, ar fi 
binevenită ca această legătură și această colaborare să treacă și mai departe și să susțină 
proiectul pe care aceștia doresc să îl pună în fața tinerilor, pentru a aduce acestora mai 
multe șanse de reușită.  

Până anul acesta Vasluiul nu avea un buget pentru tineret, iar tinerii nu aveau bani 
pentru investițiile lor, fiind vorba de un eveniment cultural, de a avea un centru cultural. S-a 



pornit de anul trecut acest demers care, în anul 2021, la început de 2022, a făcut ca Vasluiul 
să aibă după atâția ani un buget pentru tineret. 

Totodată, menționează că pentru a reuși au nevoie de sprijinul consiliului 
județean, în acest fel putându-se face mai multe pentru tineri.  

Domnul Răzvan Blănaru declară că, la nivel de grup de inițiativă, și-au asumat 
această candidatură, aceste demersuri pe un termen lung, de trei ani, pe cel puțin două 
candidaturi. Dacă nu se va obține titlul pentru anul 2024, nu se vor lăsa demoralizați și o să 
meargă mai departe pentru anul 2025. Acest protocol a fost o inițiativă benefică pentru 
această candidatură, întrucât aceasta, spre deosebire de altele, a adăugat la anexă și acest 
protocol, condiția fiind strict sprijinul municipalității. Doresc să demonstreze oamenilor că, la 
nivel de Vaslui, se poate forma o comunitate unitară. 

Domnișoara Teodora Panainte declară că sunt apolitici, dar au nevoie de ajutorul 
consiliului județean, indiferent de culoarea politică, pentru ca visul acestora să ajungă mai 
departe.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
doamnei consilier județean Iuliana Teslariu. 

Doamna  Iuliana Teslariu declară că este încântată că există un astfel de proiect 
de parteneriat între Consiliul Local Vaslui și Consiliul Județean Vaslui, în vederea depunerii 
candidaturii Vaslui pentru titlul ”Capitala Tineretului”. Consideră că este un proiect de 
maximă importanță pentru comunitate, un proiect care vrea să lanseze acțiuni cu/și pentru 
tineri, un proiect care, dincolo de activitățile civice, poate să aducă și un beneficiu 
economic. 

Este de părere că toți cei prezenți se pot pune de acord cu acest parteneriat, 
arătând că sunt dispuși să susțină orice inițiativă care face parte din proiect. Adresează 
tuturor participanților la ședință rugămintea de a nu face din acest proiect o manifestare 
politică și îi felicită pe tineri pentru această inițiativă. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Mihai Ardeleanu. 

Domnul Mihai Ardeleanu precizează că acești tineri, care reprezintă o adevărată 
pată de culoare la ședința consiliului județean, constituie o adevărată “mină de aur” pentru 
viitor. Îi place optimismul acestora și modul în care s-au prezentat și îi felicită, fiind  
întrutotul de acord cu acest proiect de hotărâre. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că  este 
o inițiativă care se încadrează perfect într-un trend care se promovează în instituțiile 
administrative și sprijină  realizarea acestei intenții.  

Întreabă dacă mai sunt intervenții.  
Dă cuvântul domnului consilier local, din cadrul Consiliului local al Municipiului 

Vaslui, Alexandru Barbu. 
Domnul  Alexandru Barbu informează că este unul dintre membrii grupului politic 

din consiliul local care a preluat apelul tinerilor și care a inițiat un proiect de hotărâre de 
consiliu local pentru încheierea unui acord de parteneriat între cele două instituții. A 
considerat necesar un acord de parteneriat în lumina evenimentelor culturale derulate în anii 
anteriori care s-au desfășurat în tandemul Consiliul Județean Vaslui - Consiliul Local Vaslui. 
Dacă un simplu ajutor din partea primăriei ar fi suficient, un ajutor dublat și de către un 
aport din partea consiliului județean ar fi o chestiune în plus. Dezbaterile au avut loc, s-au 
purtat discuții, au ascultat doleanțele tinerilor și, mai departe, încearcă să facă ceva pentru 
ei. 

Domnișoara Teodora Panainte declară că au primit votul în unanimitate de la 
consiliul local și speră să fie și astăzi o victorie, și joi, când va avea loc prima etapă a 
concursului. Pe 2 iunie 2022 se va depune primul document prin care își exprimă motivația 
pentru a câștiga Capitala Tineretului. 

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

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



Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 
aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Vaslui, prin Consiliul 
Județean Vaslui, și Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui. 

*    
*    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că, 
după cum spunea la începutul ședinței, pentru proiectul de hotărâre de la punctul 12 pe 
ordinea de zi, se va utiliza votul secret.  

Menționează că, în timpul desfășurării procedurii de vot, va da curs propunerii 
domnului consilier județean Gheorghe Veziteu pentru a discuta o anumită problemă cu care a 
fost sesizat domnia sa. 

Prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului ______________ , 
vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru exercitarea temporară a atribuțiilor 
președintelui Consiliului Județean Vaslui. 

Informează că acest proiect de hotărâre a fost inițiat în vederea funcționării 
eficiente a aparatului de specialitate al consiliului județean în cazul în care președintele va  
fi indisponibil și îl propune pe domnul vicepreședinte Trifan Ciprian-Ionuț. 

Cu luarea în considerare a propunerii formulate, se trece la redactarea buletinului 
de vot. 

Invită Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni.  
 

*     EXERCITAREA VOTULUI    * 
 
 

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

Domnul Gheorghe Veziteu se declară onorat să aducă în fața consiliului județean o 
simplă sesizare a unui cetățean care are o problemă. 

Citează: 
  
             “Sesizare către Consiliul județean, 

 
Subsemnata Vâlcu Tudorița, domiciliată în Vaslui, str. Decebal, 300, C8, fostă 

Moroșanu Tudorița, din sat Voinești, comuna Voinești, județul Vaslui, vreau să sesizez 
următoarele: în anul 2020 au fost încheiate lucrările drumului care leagă satul Voinești, 
locul unde am casa părintească, domiciliul părinților mei Neculai și Maria Moroșanu, în 
prezent decedați, de drumul județean Bârlad-Rădeni, lucru pe care îl consider o mare 
realizare, pentru noi, locuitorii comunei, doar că mi-a fost tăiat accesul în gospodărie prin 
faptul că nu mi-au fost construite cele două podețe. Rigolele sunt foarte adânci, ceea ce 
face imposibilă pășirea lor și, de asemenea, nici cu mașina sau cu utilaje agricole nu am cale 
de acces în curte. 

Solicit din partea Consiliului Județean Vaslui o soluție pentru a rezolva această 
problemă, întrucât am apelat verbal la decidenții comunei - primar, viceprimar, 
administrator al primăriei, care mi-au promis că o rezolvă ca, în final, să mi se spună că este 
lucrarea consiliului județean.” 

Precizează că, pentru conformitate, și-a asumat-o domnia sa și o va preda 
secretariatului, pentru ca totul să fie în regulă, în concordanță cu Codul administrativ. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
este o sesizare foarte bună, însă acest drum a fost realizat de multă vreme. Așa cum 
Alexandre Dumas a scris o carte, “După 20 de ani”, și consiliul județean poate să dea un 
răspuns după douăzeci de ani după ce s-a încheiat lucrarea. Dacă li se aducea la cunoștință 
mai devreme, nu după douăzeci de ani, s-ar fi putut face ceva. 

Răspunsul este că acolo, nefiind prevăzut în proiect accesul respectiv, executantul 
a executat asa cum a fost proiectul. Consiliul județean nu a știut până la această sesizare că 
există această nevoie. Se poate răspunde în două feluri acestei nevoi: în cadrul operațiunilor 



de reparare, de întreținere, să-i construiască un podeț sau, dacă executantul are posibilitatea 
materială și-i solicită acest lucru, să i se dea aprobarea să-și construiască o intrare. 

Doamna Vâlcu va primi un răspuns pozitiv, în sensul că se va încerca să se 
construiască o cale de acces. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob întreabă dacă Consiliul Județean Vaslui încearcă să facă o 

dezinsecție la nivel județean împotriva țânțarilor și căpușelor. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

nu au autoritatea necesară, întrucât aceste lucruri sunt gestionate de administrația publică 
locală.  

Dă cuvântul omnului Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
referindu-se la problema prezentată de domnul consilier județean Gheorghe Veziteu la 
punctul Diverse, precizează că ,în cadrul proiectelor pe programele naționale, nu au fost 
finanțabile intrările la cetățeni și, din acest motiv, nu au apărut în proiecte. Nefiind 
finanțabile, consiliul județean a finanțat și a cofinanțat proiectul fără aceste treceri. 
Urmează, în funcție de posibilități, să facă sau să nu facă acele treceri. 

 
* 

În timpul discuțiilor, domnul consilier județean Ghiorghe Pricop efectuează apelul 
nominal al consilierilor județeni la intrarea în cabina de vot și, pe rând, fiecare consilier 
județean își exercită dreptul de vot. 

                                                                   
* 

La reluarea lucrărilor, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, dă cuvântul domnului consilier județean Ghiorghe Pricop pentru a prezenta procesul-
verbal cu rezultatul votului secret. 

                                                     
* 

             
Domnul  Ghiorghe Pricop prezintă procesul-verbal privind rezultatul votului secret 

exprimat de consilierii județeni și președinte privind desemnarea domnului ______________ , 
vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru exercitarea temporară a atribuțiilor 
președintelui Consiliului Județean Vaslui: domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele 
Consiliului Județean Vaslui (27 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă”). 

Numărul voturilor nule: 5. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

desemnat să exercite temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Vaslui.  
  

*    
*    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, mulțumește 
tuturor pentru participare și declară închise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui. 

 
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 31 mai 2022. 
Ora 1600 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
  
  
 

 
     
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


