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 R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 25 ianuarie 2021, 

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.20/2021. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin 
utilizarea aplicației Zoom, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere că din numărul total de 34 consilieri judeţeni în funcţie și 
președinte, participă la lucrări un număr de 34 consilieri județeni și președintele, şedinţa este 
legal constituită. 

Se declară deschise lucrările acesteia. 
               Prezintă invitații la ședința ordinară a consiliului județean: 
                - domnul Răzvan Cătălin-Floarea, reprezentant-Consorțiul 
Ramboll/Interdevelopment;  
                - domnul Radu Tutunaru, manager Departament UIP, Societatea Aquavas S.A. 
Vaslui;  
                - domnul Gabriel Beșleagă, director general, Societatea Aquavas S.A. Vaslui;  

 - directorii şi şefii compartimentelor de specialitate ai consiliului judeţean, care au 
elaborat proiectele de hotărâri. 

* 
*     * 

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 utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al 
județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii dezvoltare; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Județului Vaslui; 

3. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 
mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în 
domeniul public al UAT Județul Vaslui; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către UAT 
Județul Vaslui; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, devizului 
general rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural 
Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și 
proiectare mecanică de scenă); 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) 
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 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”, cu modificările ulterioare; 



7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de 
Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, judetul Vaslui"; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, ai obiectivului de investiție 
”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a 
apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-
Teritoriale Județul Vaslui în calitate de partener la proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-
Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice    (tabere 
școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare 
și/sau drumuri de legătură” și a încheierii unui acord de parteneriat; 

10. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.224/2020 privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel 
Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect, 
precum și a încheierii unui acord de parteneriat; 

11. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
225/2020 privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul 
proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a 
cheltuielilor legate de proiect; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe termen 
limitat, a unor dispozitive/echipamente electronice aflate în proprietatea privată a Județului 
Vaslui; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ 
special din județul Vaslui pentru anul școlar 2021 – 2022; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de reglementare a 
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui; 

15. 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; 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din 
cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui; 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din 
cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, 
aferent anului 2020, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea 
Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2021; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun 
adoptării Consiliului Județean Vaslui; 

21. Raport anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale unității 
administrativ-teritoriale Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, pentru anul 2020. 

                                               * 
                                            *     * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, propune 
suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct: Stadiul proiectelor de investiții apă-canal, 
derulate de Societatea Aquavas S.A. Vaslui, cu mențiunea că sunt prezenți în sala de ședințe a 
consiliului județean, atât conducerea Societății Aquavas S.A., reprezentanții Unității de 
Implementare a proiectelor, cât și consultanța, pentru a oferi toate informațiile privind 
progresul acestor proiecte și perspectiva implementării lor. 



Propune ca acest punct să fie primul pe ordinea de zi, pentru a da posibilitatea celor 
care prezintă aceste proiecte să se retragă. 

Supune votului plenului Consiliului Județean Vaslui suplimentarea ordinii de zi. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu majoritate de voturi: 30 voturi 

“pentru”, 1 vot “împotrivă” (Onofrei Daniel-Garincha) și 2 “abțineri” (Pălăduță Louis-Iulian 
și Popa Vasile). 

Nu au votat domnii consilieri județeni Arcăleanu Marius-Marian și Căciulă Mădălin-
Claudiu. 

* 
*     * 

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

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Proiectul ordinii de zi, cu suplimentarea aprobată, este aprobat cu majoritate de 

voturi: 28 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (Onofrei Daniel-Garincha) și 5 “abțineri” 
(Bularda Carmen, Crețescu Valentin, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian și Veziteu Gheorghe). 

Nu a votat domnul consilier județean Arcăleanu Marius-Marian. 
 

* 
*     * 

Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului Răzvan Cătălin-Floarea, reprezentant al consorțiului format între firma de proiectare 
Ramboll și firma de proiectare Interdevelopment care, în colaborare cu Societatea Aquavas 
S.A., a întocmit cererea de finanțare pentru Programul POIM - Programul Operațional 
Infrastructură Mare. 

Domnul Răzvan Cătălin-Floarea prezintă domnilor consilieri județeni o informare în 
PowerPoint, cu precizarea că titlul programului este “Sprijin pentru pregătirea aplicației de 
finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare 
infrastructură de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”. 

Menționează că acest contract care a fost semnat pe 31.10.2013, cu o durată de 74 
luni, până la 31.12.2023, cuprinde, atât partea de scriere, finanțare, cu tot ceea ce include 
ea, adică Studiul de fezabilitate, cât și asistența tehnică a proiectantului pentru execuția 
lucrărilor. Ordinul de începere a lucrărilor a fost 15.11.2017, iar sursa de finanțare este POIM 
2014-2020, fiind realizat de Ramboll în colaborare cu Interdevelopment. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: pregătirea aplicației de finanțare, inclusiv 
a documentelor suport; organizarea a 4 seminarii de prezentare a Studiului de fezabilitate și a 
Aplicației de Finanțare; elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținerea certificatelor de 
urbanism și a a avizelor; elaborarea documentațiilor de atribuire pentru toate contractele 
identificate în strategia de achiziții și sprijin pe parcursul procesului de evaluare; asigurarea 
asistenței din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, prin experți de 
specialitate. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu atrage atenția asupra faptului că nu se aude nimic 
din ceea ce prezintă domnul Răzvan Cătălin-Floarea. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, arată că mai 
intervin unele întreruperi, însă toate explicațiile se regăsesc în slide-urile afișate pe ecran. 

Recomandă domnilor consilieri să aibă răbdare până la remedierea defecțiunilor 
tehnice. În caz contrar, se poate convoca o întâlnire ulterioară cu prezența tuturor consilierilor 
județeni în sala de ședințe și atunci se va putea vedea la fața locului care sunt coordonatele 
acestor proiecte. Adresează rugămintea de a fi anunțat dacă se dorește acest lucru. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu propune amânarea acestei prezentări pentru o 
ședință ulterioară în care să se vadă față în față, pentru că mijloacele electronice s-ar părea 
că joacă feste. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, ia act de 
propunerea domnului consilier județean, cu precizarea că “această propunere ar trebui să 
existe cumva în intenția mea de a desfășura ședințele în plen. Știu că au fost foarte multe 
obiecții în legătură cu aceasta și am hotărât că, până la schimbarea regulilor, vom ține 
ședințele on line. Până când voi supune la vot propunerea dumneavoastră, vă mai rog să aveți 
puțină răbdare, să vedem dacă s-au rezolvat problemele tehnice.” 

Dă cuvântul domnului Răzvan Cătălin-Floarea. 
Domnul Răzvan Cătălin-Floarea informează că acest proiect trebuie să se 

conformeze cu Directiva Uniunii Europene privind calitatea apei destinate consumului uman în 
localități cu peste 50 de locuitori. Teoretic, toate localitățile cu mai mult de 50 de locuitori ar 
trebui să aibă alimentare cu apă de calitate. La partea de canalizare, sunt eligibile pentru 
acest program localitățile cu o populație între 2.000-10.000 de locuitori echivalenți. Acestea 
au fost constrângerile în funcție de care s-a stabilit care sunt localitățile, comunele și satele 
care vor putea să facă parte din acest proiect, precizând că s-a plecat de la Master Planul 
județului care a cuprins, inițial, 52 de UAT-uri, iar lucrarea realizată cuprinde numai 47 de 
UAT-uri. Aceasta pentru că în Master Plan nu au fost luate în considerare aceste rigori legate 
de numărul populației care poate sau nu poate face parte din proiect, conform normelor 
europene, urmând ca diferența, de la 47 la 52 de UAT-uri, câte au fost prevăzute în Master 
Plan inițial, să poată fi realizate pe altă finanțare. Finanțarea dată de Uniunea Europeană nu 
finanțează decât alimentări cu apă la localități cu peste 50 de locuitori, pentru canalizare 
cerându-se peste 2.000 de locuitori pe localitate. 

Totodată, informează că, în Master Plan, alimentarea cu apă a fost gândită cu 
sisteme zonale, adică fiecare UAT cu sistemul lui propriu de alimentare cu apă. Prin 
comparație, la ora actuală, sistemul de alimentare cu apă a fost gândit în așa fel încât să se 
facă alimentarea cu apă din surse de calitate, sursele din orașele mari.  

S-a încercat extinderea sistemelor de alimentare cu apă din orașe, să cuprindă și 
comunele. Fiind totul centralizat, calitatea apei este corespunzătoare, este analizată și 
conformă cu toate normativele în vigoare și, în același timp, degrevează toate primăriile de 
grija de a a avea fiecare grijă de sistemul ei.  

Informează care sunt sistemele de alimentare cu apă și UAT-urile care fac parte din 
acestea. Sistemul din sursa Vaslui, care va oferi apă de aceeași calitate cu cea din orașul 
Vaslui, către următoarele UAT-uri: Muntenii de Jos, Lipovăț, Muntenii de Sus, Tanacu, Văleni, 
Ferești, Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Bălteni, Delești, Cozmești, Oșești, Ivănești și Pungești. S-a 
discutat cu fiecare primar, cu fiecare autoritate locală, care sunt străzile, distanțele și ce 
investiții are nevoie fiecare la nivelul localității sale.  

Un alt sistem de alimentare cu apă este Huși. Din acesta vor fi alimentate cu apă 
următoarele UAT-uri: Duda-Epureni, Stănilești, Lunca Banului, Pădureni, Dimitrie Cantemir, 
Hoceni și Fălciu. Anumite sate care sunt mai mici sau sunt mai îndepărtate nu au putut fi 
introduse deoarece, în Uniunea Europeană, există o condiție legată de densitatea potențialilor 
consumatori. În situația în care aceștia sunt prea îndepărtați și investiția este prea mare 
pentru a ajunge la ei, Uniunea Europeană indică faptul că aceștia ar trebui să facă parte din 
alte proiecte, cu o altă finanțare. 

  
Un alt sistem de alimentare cu apă este cel de la Negrești care va asigura apă 

pentru Negrești, Rafaila, Dumești și Băcești, cu satele Dumești, Dumești Vechi, Armășeni, 
Băcești. 

În sistemul de la Codăești vor fi incluse UAT-urile Codăești și Tăcuta, inclusiv 
Pribești.  

Există și sisteme mai mici, cum ar fi Rebricea, Miclești, Murgeni, Bogdănești, 
Dodești, Alexandru Vlahuță, Iana, Bogdana și Perieni. Bârladul este un sistem mare, 
comparabil cu Vasluiul, ce va alimenta și zona Perieni, Zorleni și Băcani, cu satele 
componente: Zorleni, Popeni, Suseni, Vulpășeni, Băcani, Băltățeni, ș.a.m.d. 

În ce privește canalizarea, cerințele Uniunii Europene sunt mai restrictive. Vor putea 
intra în proiect numai localitățile mai mari de 2.000 de locuitori. Master Planul a fost gândit la 
nivel minimalist, fiecare localitate cu propria rețea și stație de epurare. Așa ceva era destul de 



dificil de realizat. S-a încercat folosirea stațiilor de epurare existente care tocmai au fost 
reabilitate prin programele care s-au încheiat în acest an. Stațiile de epurare sunt conforme și 
au capacități de epurare suficiente ca să poată prelua și localitățile dimprejur. Nu avea niciun 
rost să se facă câte o stație de epurare în fiecare localitate. Așa, totul va putea fi controlat, 
respectat, conform normelor și toată lumea ar trebui să muncească mai puțin în situația 
aceasta. 

Referitor la organizarea părții de canalizare, informează că sistemele se numesc 
clustere și, în general, au legătură cu stația de epurare. La Vaslui va ajunge apa care trebuie 
epurată din Vaslui, Muntenii de jos, Muntenii de Sus și Văleni. La Huși, va ajunge apa care 
trebuie epurată de la Huși, Stănilești și Lunca Banului. La Bârlad va ajunge apa care trebuie 
epurată de la Bârlad, Perieni și Zorleni. La Negrești este doar Negreștiul, la Dumești este 
Dumești și Băcești. Acestea sunt localități mai depărtate care nu au putut fi concentrate. Nu 
au putut fi aduse la orașe mai mari, întrucât costurile de investiții și costurile de exploatare  
erau prea mari, adică nu avea rost să se pompeze m3 de apă uzată, zeci de km ca să poată fi 
folosită o altă stație de epurare.  

Costurile sunt foarte importante pentru Aquavas, pentru beneficiarul final, pentru 
operator. Toate aceste costuri se vor regăsi în tariful apei. Cu cât costul va fi mai mic, cu atât 
și prețul va fi mai mic. 

La realizarea proiectului s-au folosit măsurători, studii de teren, inspecții CCTV în 
rețeaua de canalizare, s-au măsurat debitele de pierderi și debitele de infiltrații, adică pentru 
canalizare este foarte important debitul de infiltrații - anumite conducte sunt sparte, se 
infiltrează apă și atunci se vehiculează degeaba o apă care nu ar trebui neapărat să apară în 
canalizare. Totodată, la alimentarea cu apă există spărturi: se pompează apa, aceasta ajunge 
în pământ și se pompează degeaba. 

Prin acest proiect se realizează și reabilitări ale unor rețele existente care au un 
înalt grad de uzură  - au fost executate în anii ’70, ’80, ’90. Se vor înlocui și părțile cele mai 
deteriorate, astfel încât să se micșoreze pierderile de apă din rețeaua de apă potabilă și să se 
micșoreze și cantitatea de infiltrații în rețeaua de canalizare care produce tot timpul probleme 
– se infiltrează în canalizare, se produc alunecări de teren, etc. 

S-a analizat calitatea apei brute în sistemele existente. Există foarte multe sisteme 
la ora actuală, realizate pe alte fonduri (pe PNDL), care, din păcate, au fost  realizate cu 
puțuri care ori nu au adâncimea care trebuie, ori nu au fost realizate analize de apă la apa 
extrasă. În multe cazuri apa nu este conformă, putând fi folosită pentru spălat, pentru animale 
sau, eventual, pentru băut, dar pe răspunderea fiecăruia.  

S-au refăcut analizele de apă peste tot, în toate localitățile. Acolo unde s-au putut 
folosi sursele existente, introducând o stație de tratare, s-a făcut acest lucru. S-a prevăzut o 
stație de tratare care să producă apă de calitate. Unde însă calitatea apei a fost atât de rea, s-
a adus apă tratată din orașele cele mai apropiate. Sistemul de alimentare al Vasluiului s-a 
mărit cât de mult a permis capacitatea stației de tratare din orașul Vaslui.       

În ce privește prognoza numărului populației, ca în toată țara, acesta scade. A 
trebuit să se calculeze cu mare grijă aceste investiții pentru că, populația fiind în scădere, 
exista posibilitatea să justifice foarte greu aceste investiții. 

Pentru fiecare localitate au fost realizate mai multe încercări de a stabili care este 
schema de alimentare cu apă  și de canalizare. S-a calculat și ce înseamnă să se facă 
alimentare cu apă sau canalizare locală, ceea ce înseamnă puțuri, rezervor, stație de tratare, 
stație de epurare pentru fiecare localitate. S-a încercat și analiza grupării cu o altă localitate 
de lângă sau cu un oraș, în așa fel încât costurile să scadă. 

În principiu, au fost realizate 50 de analize de opțiuni și au fost realizate 125 de 
opțiuni pentru că, pentru fiecare localitate, s-au făcut cel puțin două variante: ce înseamnă 
centralizat, ce înseamnă descentralizat, ce înseamnă să centralizezi cu o localitate, cu două 
sau cu orașul vecin.  

Pentru canalizare au fost realizate 19 opțiuni, cu 8 analize. 
Acest proiect se va realiza în două etape. Valoarea întregului proiect a fost atât de 

mare, încât nu a putut fi introdusă într-o singură etapă. Ar fi fost și foarte greu de 
implementat, de aprobat și de derulat, fiind foarte multe proiecte care trebuiau derulate 



simultan. Acesta a fost și motivul pentru care proiectul a fost împărțit în două etape: în prima 
etapă au fost incluse localitățile mai mici, care țin de localitățile mari, iar în a doua etapă, 
localitățile mai mari. 

Indicatorii acestui proiect sunt următorii:  
- pe partea de alimentare cu apă s-au prevăzut 35 de foraje noi; 
- la capitolul Conductă de aducțiune, este vorba de 379.000 de km; 
- reabilitări de conducte de aducțiune: 2,6 km; 
- se vor construi 68 de stații de clorinare și de tratare noi; 
- se va reabilita o stație de tratare/clorinare; 
- se vor construi 44 de rezervoare de înmagazinare noi; 
- se vor reabilita 12 de rezervoare de înmagazinare; 
- se vor construi 125 de stații de apă potabilă; 
- se vor reabilita 6 stații de pompare; 
- rețeaua de distribuție va fi de 616 km; 
- rețeaua de distribuție – reabilitare, pentru a micșora costurile și tot ceea ce 

înseamnă întreținere va fi de 46 de km.  
În ce privește indicatorii pentru canalizare, rețeaua de canalizare se va extinde cu 

347 km, se vor reabilita 27,5 km de canalizare, se vor construi 82 de km de conducte de 
refulare pentru canalizare, se vor reabilita 2 km din refulările existente la ora actuală, se vor 
construi 172 de stații de pompare de apă uzată, se vor reabilita 5 stații de pompare existente, 
se vor construi 6 stații de epurare noi și se vor reabilita în diverse procente 3 stații de epurare 
existente.  

Se prezintă costurile de investiții, cu mențiunea că totalul este de 274.380.918 EUR. 
Costul proiectului pe apă este de 151.885.451 EUR, iar costul proiectului pe apă uzată este de 
122.495.467 EUR.  

Reamintește că acest proiect se va realiza în două etape, costul primei etape fiind 
de 177 mil. EUR din cei 274 mil. EUR., iar costul celei de a doua etape va fi de aproximativ 95-
97 mil. EUR.  

Orice investiție aduce și costuri suplimentare. Dacă până acum, Compania de Apă 
consuma curent ca să alimenteze cu apă 50.000 de oameni, acum va consuma curent ca să 
alimenteze cu apă 90.000 de persoane. Toate aceste suplimentări de debite înseamnă și niște 
consumuri mai mari care vor trebui suportate prin preț. Aici există o creștere prezumată a 
tarifului care se va vedea dacă așa va fi sau se va modifica pe parcurs.  

Prezintă contractele de execuție efective care se vor realiza prin proiect. Este vorba 
de 5 contracte de lucrări bazate pe condiții de contract de proiectare și execuție pentru stații 
de epurare, stații de tratare și aducțiuni, împărțite în 3 contracte de lucrări preconizate a se 
finaliza până în decembrie 2023 și 2 contracte de lucrări preconizate a se termina în 2025. 

Pentru rețelele care se vor construi fizic, pe stradă, în fața casei, în fața blocului, 
există 8 contracte de lucrări care au fost împărțite în 4 contracte de lucrări preconizate a se 
finaliza până în decembrie 2023 și 4 contracte de lucrări preconizate a se termina în 2025. 

În afară de aceste 2 categorii de contracte de execuție, vor exista și 2 contracte de 
furnizare: 1 contract pentru achiziționare echipamente, gen mașini de transport nămol, 
curățitoare, picamere și 1 contract pentru implementarea sistemului SCADA, care este un 
sistem obligatoriu, deoarece aria de operare a Aquavas, a operatorului regional, se va mări 
foarte mult și atunci  este necesar un sistem automat care să analizeze defecțiuni, 
funcționare. Totul trebuie să funcționeze optim, pompele trebuie să pornească singure, să se 
oprească singure, nu mai trebuie oameni care să supravegheze acest lucru. Personalul ar trebui 
să rămână la un număr cât mai redus, tocmai pentru a avea costuri de operare cât mai mici.   

Prezintă echipamentele care se vor achiziționa prin contract: autovidanje, 
autospeciale pentru transport nămol, autocurățitor, autospeciale și alte unități, pentru diverse 
lucrări de întreținere și de dezvoltare și de întreținere a rețelelor existente. 

Întreabă dacă sunt nelămuriri. 
Domnul Marian-Dan Mihai, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, propune ca 

toate materiale prezentate în PowerPoint să fie transmise consilierilor județeni. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de acord cu 
propunerea domnului vicepreședinte. 

Domnul Mitică Afteni, luând cuvântul, referindu-se la partea de proiect aferentă 
municipiului Bârlad, întreabă când se vor începe, efectiv, lucrările. 

Domnul Răzvan Cătălin-Floarea precizează că proiectul pe Bârlad, după cum s-a 
observat și din planșele prezentate, face parte din etapa a II-a. Partea de proiect prevăzută 
vine în completarea proiectului care se derulează în acest moment pe POS sau se va derula. 
Proiectul acela va trebui realizat primul, după care trebuie să vină proiectul despre care se 
discută în acest moment. Proiectul care se va derula prin POS va începe, probabil, prin martie 
și va avea termen 2 ani. Deci din martie 2023 va trebui să înceapă și proiectul prin POIM, care 
este continuarea proiectului prin POS. 

Domnul Mitică Afteni întreabă dacă o parte din activități nu s-ar putea face în 
paralel. 

Domnul Răzvan Cătălin-Floarea precizează că apa trebuie să circule și,  dezvoltând 
un sistem existent și către localitățile limitrofe, mai întâi trebuie modernizată și realizată 
“inima”. Trebuie să ai unde să duci către margine, iar lucrările tocmai asta presupun: se fac pe 
margine și către localitățile limitrofe. 

 Domnul Mitică Afteni arată că o problemă a sistemului actual constă în faptul că, la 
fiecare ploaie, toate dejecțiile de pe deal inundă în zona gării. Dacă se extinde, înseamnă că 
tot ce vine din satele din vecinătate va inunda zona și mai mult. 

Domnul Răzvan Cătălin-Floarea informează că nu se va întâmpla acest lucru, 
deoarece ele vor merge pe margine și nu vor tranzita centrul, iar pluvialul este altă problemă. 
Acum se vorbește doar de menajer, nu de pluvial. 

Domnul Mitică Afteni precizează că în zona gării iese apa menajeră din toaleta celor 
de pe deal.  

Domnul Răzvan Cătălin-Floarea declară că, dacă se întâmplă doar atunci când 
plouă, nu este apa menajeră. Dacă ar fi apă menajeră, ar ieși tot timpul. Este apă pluvială sau 
amestecată. Aceste probleme sunt niște chestiuni tehnice care pot fi văzute, bucată cu 
bucată, atunci când se întâmplă. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu solicită ca materialele prezentate să fie puse la 
dispoziția consilierilor județeni și un număr de contact al domnului Răzvan Cătălin-Floarea, în 
măsura în care este posibil. 

Îl întreabă pe domnul Floarea dacă are cunoștință despre situația actuală pe zona 
Vasluiului, faptul că sursa principală de alimentare cu apă, barajul Solești, se află la un nivel 
mult scăzut și dacă are în vedere sau se pot găsi soluții pentru o astfel de situație. An de an, 
seceta se accentuează tot mai mult și afectează alimentarea cu apă.  

Domnul Răzvan Cătălin-Floarea declară că știe de această situație. Problema este 
că acest lac nu este al operatorului Aquavas, ci al celor de la Apele Române care ar trebui să 
se ocupe de întreținerea lui. Este foarte greu ca operatorul regional să intervină asupra unei 
alte autorități a statului. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Radu Tutunaru, manager Departament UIP la Societatea Aquavas S.A. 

Domnul Radu Tutunaru, luând cuvântul, precizează că sunt trei surse de alimentare 
pentru Vaslui și, chiar dacă una dintre ele are probleme,  există celelalte două surse 
disponibile.   

Există un proiect pentru reabilitarea aducțiunilor care va fi implementat. Trebuia 
prin proiectul început prin POS, acum va fi prin POIM. Documentația este la proiectant. 
Urmează ca, până la sfârșitul lunii, să fie predată, reactualizată și să fie încărcată pe SEAP 
luna viitoare, pentru reabilitarea aducțiunilor pentru Vaslui și Bârlad. Sunt cele două loturi 
care fac parte din proiectul de reabilitare a sistemelor de  alimentare cu apă și canalizare din 
cele patru orașe: Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești.  

Domnul Marius-Marian Arcăleanu întreabă care sunt următoarele surse de 
alimentare. 



Domnul Radu Tutunaru precizează că sunt Pușcași și râul Bârlad.  
Domnul Marius-Marian Arcăleanu întreabă în ce stadiu se află și celelalte două, 

pentru că, din informațiile pe care le deține, acestea nu se află la un nivel îmbucurător. 
Adresează rugămintea de a fi avute în vedere pentru că este o problemă pe viitor care va 
apărea și va fi bine să vină mult mai des în zona noastră. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
trebuie făcute eforturi pentru a înțelege acest mecanism. În ceea ce privește debitele de apă 
necesară, care este situația în acest moment, poate să răspundă directorul Societății Aquavas 
S.A. Ceilalți invitați prezintă doar proiectele Programul Operațional Sectorial POS și POIM.  

Dă cuvântul domnului director al Societății Aquavas S.A. Gabriel Beșleagă. 
Domnul Gabriel Beșleagă, referindu-se la cele trei surse de alimentare cu apă a 

municipiului Vaslui - Pușcași, Solești și Bârlad - declară că nu sunt motive de îngrijorare. La 
acest moment, în Solești sunt 2.600.000 m3, în principiu fără probleme exploatabile 2.200.000 
m3, în condițiile în care municipiul, la această oră, consumă sub 250.000 m3 pe lună. Ținând 
cont și de temperaturile care sunt prognozate, nu mizează într-o înglobare în podul de gheață 
a unei cantități semnificative. Acest volum este disponibil. 

În principiu, ca schemă de funcționare, orașul merge acum cu cca 90 l/secundă din 
Solești, iar diferența până la 120 l/secundă din râul Bârlad. Pușcașiul este aproape la nivelul 
normal de retenție, având o rezervă de 3.000.000 m3 disponibili. Rezerva este asigurată până 
într-un nou ciclu hidrologic. 

Referitor la extinderea pe surse, tot sistemul prezentat de proiectant, însumează 
sub 80 l/secundă. Rezervele disponibile pentru municipiul Vaslui acoperă inclusiv extinderea 
pentru viitor, bineînțeles cu o exploatare judicioasă, punând în prim plan și sursa râului Bârlad 
care, prin echiparea cu o nouă pompă făcută acum, poate funcționa 24 h din 24 h. Pompele vor 
fi eficientizate  și va fi un randament sporit.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
domnului director Beșleagă rugămintea de a interveni ori de câte ori este vorba de chestiuni 
practice de exploatare a sistemului. 

Dă cuvântul domnului  consilier județean Voicu Vasile. 
Domnul Voicu Vasile solicită câteva precizări legate de ceea ce se face la Negrești, 

fiind știut faptul că acumularea de la Căzănești ... 
Domnul Marius-Marian Arcăleanu arată că nu se aude nimic din intervenția 

domnului consilier județean Voicu. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

domnul Voicu se referă la faptul că acumularea de la Căzănești prezintă anumite probleme și 
invită pe domnul director Beșleagă să ofere lămuriri în legătură cu situația respectivă.  

Domnul Gabriel Beșleagă informează că, în acest moment, în lacul de la Căzănești 
sunt în jur de 640.000 m3, peste 580.000 m3 exploatabili. Necesarul orașului pe o lună de zile, 
deci debitul prelevat, este între 40.000 m3 - 45.000 m3. Un calcul simplu, la ce volum este 
acum în lac, cu toată evaporația care o să apară în perioada de vară, vor fi asigurate 9-10 luni 
fără probleme. Se are în vedere introducerea în sistem a celor două puțuri existente în oraș 
care vor asigura un debit nu foarte mare, 3 l/secundă, dar la consumul orașului care este de 
10-11 l/secundă, reprezintă un 30-40%, ceea ce va asigura un spor cantitativ și calitativ pentru 
apa orașului Negrești.  

De asemenea, prin lucrările de investiții care au fost finalizate prin Compania 
Națională de Investiții, prin proiectul care se derulează acum, au fost eliminate pierderi mari 
care existau în coloana de aducțiune și care au reprezentat cauza ajungerii lacului în situația 
care este acum. În principiu, cu o exploatare judicioasă, nu va fi problemă nici acolo pentru 
sursă.     

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Voicu Vasile. 

Domnul Voicu Vasile întreabă în sarcina cui cade reactivarea celor două puțuri 
existente în Negrești, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Negrești și celălalt puț.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că s-
au mai dat explicații în acest sens, de foarte multe ori. 



Dă cuvântul domnului director Gabriel Beșleagă.  
Domnul Gabriel Beșleagă declară că s-a făcut deja propunere la nivelul consiliului 

județean cu lucrările și costurile necesare pentru introducerea în sistem a celor două foraje. 
Domnul Mitică Afteni întreabă când se va întâmpla fizic introducerea în sistem. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 

volumul de apă furnizat este normal. În condițiile furnizării unei cantități normale de apă și, în 
mod curent, fără program special, se are în vedere, pentru a mări gradul de siguranță al 
cetățenilor, să se conecteze și cele două surse. 

 Din cauza unor defecțiuni tehnice nu se aude intervenția domnului consilier 
județean Rotariu. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu, luând cuvântul, precizează că domnul Rotariu a 
dorit să întrebe când se vor ridica restricțiile pentru cetățenii din orașul Negrești, când nu vor 
mai avea apă cu program. Dacă poate domnul director Beșleagă să răspundă. 

 Domnul Gabriel Beșleagă informează că restricțiile impuse pe orașul Negrești sunt 
legate de exploatarea lacului, cu mențiunea că “sunt impuse de administrator, de Apele 
Române. La rândul nostru, am fost obligați să intrăm în graficul de restricție impus, dar 
estimăm că, odată cu finalizarea introducerii celor două puțuri în sistem, am putea elimina, 
dacă nu măcar să coborâm nivelul de restricții.” 

Totodată, declară că lucrările nu sunt de complexitate și anvergură foarte mare, 
deci nu ar însemna o durată foarte mare pentru finalizarea lor. În situația în care condițiile 
meteo impun execuția, estimează că în 30-60 de zile lucrările pot fi terminate. Acest lucru ar 
însemna că, în martie-aprilie cel târziu, acestea pot fi finalizate. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu reamintește că domnul director Beșleagă a 
precizat că alimentarea de la Căzănești are un volum de 640.000 m3, ceea ce este suficient 
pentru orașul Negrești. La fel a spus și despre Vaslui, cu barajul Solești, cu râul Bârlad, 
asigurând că nu există probleme din punct de vedere al volumului de apă.  

Întreabă dacă la Negrești este sau nu este suficientă cantitatea de apă din 
Căzănești. Își amintește că într-o ședință anterioară s-a vorbit despre acele puțuri, unul din 
curtea unei școli și încă un puț. Consideră ar trebui să se concentreze mai mult pe ceea ce 
înseamnă alimentarea cu apă în orașul Negrești, întrucât termenul de 30-60 de zile pe care l-a 
avansat domnul director Beșleagă nu liniștește pe niciunul dintre locuitorii orașului Negrești. 
Nu crede că este normal ca în secolul în care ne aflăm să fie astfel de restricții legate de 
alimentarea cu apă într-un oraș.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de părere că 
domnul director Beșleagă a dat informații exacte și a explicat și în ultima intervenție că “nu 
este vorba de restricții impuse de noi, chiar dacă în condițiile actuale se poate furniza 
cantitatea de apă necesară. Proprietarul barajului de la Căzănești impune el anumite 
restricții care, evident, se reflectă asupra noastră, pentru că el nu poate să ne ceară să 
limităm cantitatea de apă și noi s-o sporim.” 

Consideră că domnul director a fost destul de explicit când a spus că se va realiza în 
30, 60, 90 de zile. Depindem foarte mult și de perioada în care suntem. Trebuie să încercăm, 
dar, după ce așteptăm să vină resursele bugetare, să încercăm să rezolvăm această problemă, 
să încercăm să colectăm puțurile externe care sunt puțuri care pot fi exploatate în acest 
moment. Au fost verificate și domnul director poate confirma.  

Este foarte bine ca aceste lucruri să fie cuprinse în informări periodice care să fie 
înaintate către toți consilierii județeni. Această complexitate a sistemului la care se adaugă 
cele două aplicații importante, POS-ul fazat pe POIM și POIM-ul, necesită foarte multe 
informații și o informare mai detaliată.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni menționează că s-au avansat trei termene: 30, 60, 90 de zile. 

Întreabă care dintre acestea ar fi cel mai realist.   



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că s-a 
explicat acest lucru de multe ori. Pot interveni anumite probleme: nu sunt bugetele și nu se 
pot promova investițiile. Sunt lucruri deja enunțate și speră că acestea au fost reținute.  

Domnul Mitică Afteni întreabă directorul de la Aquavas de cât timp durează 
restricțiile la Negrești și de ce nu s-au făcut aceste acțiuni când a fost buget.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului director Beșleagă. 

Domnul Gabriel Beșleagă declară că impunerea restricțiilor este dictată de 
administratorul lacului, Apele Române. Exploatarea unui lac se face în baza unui grafic 
dispecer. În funcție de punctul pe acea curbă, se impun sau nu restricții. Nu este la voința 
Aquavasului sau a administratorului, ci este un calcul pur matematic. Când s-a spus că este 
posibil să se elimine o parte din restricții, mai repede, prin introducerea în sistem a unui debit 
suplimentar prin cele două foraje, s-a spus că poate dura până la 60 de zile execuția din 
momentul în care lucrările pot fi executate.  

Domnul Mitică Afteni revine cu întrebarea: “Când au apărut restricțiile și ce am 
făcut din ziua respectivă până astăzi?” 

Domnul Gabriel Beșleagă precizează că dacă se doresc informații suplimentare pe 
acest subiect, se poate prezenta o informare detaliată cu ziua, ora când s-a început, debitele, 
acțiunile și tot ce s-a întreprins și ce se intenționează să se întreprindă în continuare.    

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu susține întrebarea domnului consilier județean 
Afteni, cu precizarea că “dumneavoastră încercați să dați vina pe oricine altcineva, numai pe 
Aquavas, nu! Din păcate, trebuie să ne asumăm și acest lucru. Întreabă foarte bine domnul 
Mitică Afteni: <Domnule, dar până acum, de ce nu ați intervenit?>.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, arată: “Domnule 
Arcăleanu, ați făcut destule deservicii societății! Înțelegeți treaba aceasta? Fără niciun fel de 
pricepere, informații, umblați prin canale, promovați tot felul de informații false, ș.a.m.d. 
Aveți răbdare ca să puteți înțelege lucrurile acestea! Înțeleg că uneori necesită mult timp 
înțelegerea pentru unii oameni, procesează greu informațiile, dar vă rog să aveți răbdare!” 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu declară: „Domnule președinte, oare tot timpul 
când o să discutați cu mine despre Aquavas, o să-mi spuneți mie că eu am adus deservicii? Nu, 
domnule președinte! Din păcate, câtă răbdare să mai avem? Că și eu sunt un cetățean dintre 
cei mulți din municipiul Vaslui, din județul Vaslui, ca și dumneavoastră. Nu mai avem răbdare, 
să știți! 

Dacă domnul director și dumneavoastră spuneți că cei de la Apele Române sunt 
niște oameni atât de răi, haideți să-i lăsăm un pic deoparte și să ne facem noi treaba, noi, cei 
de la Aquavas … Să facem investiții în puțuri de mare adâncime și să rezolvăm problema. Dar 
haideți să alocăm niște bani pentru Negrești!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: 
“Lăsați discursul acesta demagocic! Nu sunt atât de răi, nu am vorbit în acești termeni despre 
Apele Române. Noi discutăm în termeni tehnici despre lucrurile acestea. Dumneavoastră vreți 
să vă salvați intervențiile anterioare nefundamentate și să încercați să stârniți, să creați o 
problemă. Nu este nicio problemă!” 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu declară că “este o foarte mare problemă, din 
păcate. Ca să vă dați seama că este o foarte mare problemă, stați o lună de zile în Negrești, 
să vedeți cum vă simțiți, cu apă cu program. Și atunci să vedem cum mai discutați 
dumneavostră sau cum mai dați astfel de explicații.”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă: “Acum 
sunteți din Negrești, până acum umblați prin canalele din orașul Vaslui. Noi încercăm să 
rezolvăm împreună cu Societatea Aquavas problemele, în condițiile date. Pe dumneavoastră 
nu vă interesează nici condițiile date, nici ce eforturi facem, vreți să facem scandal. Eu nu am 
timp de așa ceva.  



Dumneavoastră cunoașteți proiectele de reabilitare a sistemului de apă-canal din 
județul acesta? Câte au fost, când au fost finanțate, cum au fost finanțate, care sunt 
guvernele care au dat bani pentru ele? Știți?!”    

Domnul Marius-Marian Arcăleanu declară: “Dacă m-ați întrebat pe mine, vă 
răspund, domnule președinte! Oricum ar trebui să le cunosc mult mai puțin decât ar trebui să 
le cunoașteți dumneavoastră, dar le cunosc destul de bine.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că domnul 
consilier județean nu cunoaște nimic.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Gelu Gălățeanu. 
Domnul Gelu Gălățeanu, luând cuvântul, întreabă care ar fi condițiile tehnice și cele 

de tarifare, de preluare a rețelelor realizate prin PNDL, fără canalizarea paralelă necesară.  
Domnul Gabriel Beșleagă precizează că preluarea sistemelor din UAT-urile care la 

ora aceasta nu sunt operate de către Aquavas se face integral, pe tot UAT-ul. Înseamnă și 
alimentare cu apă și canalizare, epurare. Condițiile sunt sistemele funcționale recepționate, 
deci să constituie un mijloc fix, funcționale. 

Domnul Gelu Gălățeanu întreabă dacă sunt preluate și cele fără rețele de 
canalizare.  

Domnul Gabriel Beșleagă reformulează, precizând că se preia toată infrastructura 
dintr-un UAT, integral. 

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

Domnul Dan-Liviu Cain, referindu-se la sistemul de apă și canal, despre care a făcut 
vorbire domnul Răzvan Cătălin-Floarea, la faptul că Fălciul va fi alimentat de la Huși, întreabă: 
“Dacă aceste comune, de la Huși până la Fălciu, au sistemele astfel existente, adică mă refer 
la foraje, la bazine, să ne spună cum se va produce conectarea localităților cu sistemul. Eu, 
cel puțin, așa am înțeles, că apa se va duce de la Huși pînă la Fălciu. 

A doua întrebare, pentru că am văzut că domnia sa a vorbit foarte puțin despre 
Murgeni, aș vrea să ne facă vorbire despre ce comune se conectează la Murgeni, referitor la 
apă și canal. Vă mulțumesc!” 

Domnul Răzvan Cătălin-Floarea informează că în apa de la Fălciu, conform 
analizelor, a fost identificat bor. Borul este o substanță periculoasă pentru sănătate. Problema 
este endemică în această zonă. Borul este prezent până la Buzău și există și dincolo de graniță, 
la Moldova de peste Prut. Modalitatea de a trata o apă cu bor este foarte scumpă, precizând că 
este mai scump să tratezi apa actuală de la Fălciu, decât să fie adusă de la Huși. Efortul 
investițional este serios, dar este mai ieftin să fie adusă de la Huși, decât să fie tratată cea de 
la Flcăiu. 

Stația de tratare care ar trebui să scoată borul din apa de la Fălciu este mai scumpă 
decât o aducțiune de la Huși la Fălciu, cu toată pomparea care este necesară. 

La Murgeni, sursele sunt suficiente. Puțurile de la Murgeni sunt suficiente pentru 
Murgeni și pentru dezvoltarea ulterioară a zonei de la Murgeni. Aici este vorba despre Raiul și 
Cârja.  

Domnul Dan-Liviu Cain întreabă dacă nu ar fi fost mult mai economic de adus de la 
Murgeni până la Fălciu. Solicită lămuriri privind apa și canalul, atât pentru Murgeni, cât și 
pentru satele componente și dacă în stația de epurare de la Murgeni se intenționează să fie 
aduse și alte comune, referindu-se la Mălușteni, Șuletea, Epureni și alte comune.  

 Domnul Răzvan Cătălin-Floarea declară că a studiat și posibilitatea de a aduce apă 
de la Murgeni, fiind un subiect al acelei analize de opțiuni pe care a explicat că le-a luat, 
grupându-le unele cu altele. Conform tuturor calculelor tehnico-economice a rezultat că cea 
mai ieftină soluție este cea din proiect. A fost analizat exact ceea ce a spus domnul consilier 
județean Cain Dan-Liviu. 

Dacă se dorește, se poate trimite analiza detaliată pe lungimi, pe diametre, pe 
kilometri, pe cât costă fiecare în parte. 

Pentru stația de epurare de la Murgeni va rămâne doar Murgeni. Aceasta va epura 
exclusiv apa de la Murgeni. Celelalte localități, din păcate, au populații mai mici de 2.000 de 
locuitori și nu pot fi finanțate prin acest proiect. 



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

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă cum va face față stația de la Negrești când vor 
fi alimentate celelalte patru UAT-uri și de ce nu s-ar folosi, ca și altă sursă de alimentare, 
iazurile de la ieșirea spre Roman.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului director Gabriel Beșleagă. 

Domnul Gabriel Beșleagă informează că sistemul face față. Conform mențiunii 
făcute și în prezentarea anterioară, pierderile pe aducțiune au fost eliminate în totalitate prin 
lucrările de modernizare. Acele pierderi erau foarte importante, ceea ce a condus ca lacul să 
ajungă în situația în care este acum, o situație care impune aplicarea de restricții. Exploatarea 
lui judicioasă și fără acele pierderi suplimentare, în condițiile realimentării lui - în mod normal 
acest fenomen se produce primăvara, toamna - fiind o toamnă secetoasă, nu s-a petrecut. Se 
va vedea în perioada de mai-iunie când, în general, acumulările se încarcă. 

Referitor la cea de a doua chestiune, lacurile din ferma piscicolă, la ieșirea spre 
Roman, acestea au rol piscicol. Adâncimea acelor bazine piscicole este de aproape 1-1,20 m și 
ar presupune și o exploatare foarte greoaie.  

Pentru orașul Negrești, cele două foraje introduse în sistem vor ușura într-un 
procent foarte mare această restricție impusă. S-ar putea în acele condiții, întrucât ar rămâne 
restricția pe lac așa cum o impun Apele Române și nu se poate să nu se țină cont de ea, dar 
introducând acest debit în sistem, doar pentru orașul Negrești, s-ar putea asigura, poate chiar 
în totalitate, continuitatea serviciului, ținând cont că zonele rurale alimentate de acolo dispun 
și de fântâni. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că, în 
acest moment, este examinată și posibilitatea de a realiza niște puțuri noi, dacă se va vedea 
că cele două puțuri, plus sursa de apă de la Căzănești, va pune în pericol o alimentare decentă 
a orașului Negrești. Nu există niciun pericol ca orașul să rămână fără apă.  

Dă cuvântul doamnei consilier județean Carmen Bularda. 
Doamna Carmen Bularda întreabă, având în vedere că Societatea Aquavas este 

autoritate contractantă în cadrul proiectului lansat pe SICAP la sfârșitul anului trecut, care 
este stadiul procedurii privind acest proiect - fazarea sistemului de alimentare cu apă de la 
Bârlad - și dacă se poate estima când se va da ordinul de începere la acest proiect. 

Domnul Gabriel Beșleagă informează că evaluarea este într-o fază avansată. 
Estimează finalizarea procedurii și semnarea unui contract până la sfârșitul acestei luni, ceea 
ce ar permite semnarea unui contract, cu perioadele de contestare și cu tot ce mai durează, 
până la sfârșitul lunii februarie. Într-un timp optim de lucru, ordinul de începere al lucrărilor 
ar putea fi emis până în 15 martie, când perioada de lucru este optimă. În concluzie, lucrările 
la Bârlad vor începe în această primăvară. 

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

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă, revenind la orașul Negrești, care sunt acele 
foraje despre care a vorbit. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului director Gabriel Beșleagă. 

Domnul Gabriel Beșleagă precizează că este vorba de forajele existente în acest 
moment în patrimoniul consiliului județean, la Scoala incluzivă din orașul Negrești și la o 
locuință protejată. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
mai sunt intervenții în legătură cu acest punct pe ordinea de zi. 

Mulțumește consultanților, managerului, conducerii Societății Aquavas pentru 
prezentarea și informațiile oferite, sperând ca acest mod de a relaționa cu Consiliul Județean 
Vaslui să includă niște perioade mai scurte de acum înainte.  

Adresează rugămintea ca orice problemă care apare în legătură cu acest proiect și 
cu furnizarea apei prin intermediul operatorului să fie adusă la cunoștința consiliului județean 
și a Societății Aquavas pentru a se lua măsurile corespunzătoare într-un timp scurt.   



* 
*     * 

 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, readuce la 

cunoștința consilierilor județeni faptul că, potrivit art. 228 alin. (2) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea 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. 

Se vine cu propunerea ca proiectele de hotărâre cuprinse pe ordinea de zi să nu mai 
fie prezentate, cu excepţia avizelor comisiilor de specialitate, ținând cont că acestea au 
fost dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

 Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
 Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi: 28 voturi “pentru”, 2 voturi 

“împotrivă” (Afteni Mitică și Arcăleanu Marius-Marian) și 5 “abțineri” (Bularda Carmen, 
Crețescu Valentin, Iacob Liviu, Popa Vasile și Teslariu Iuliana). 

 
*  

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, 9, 10, 11 și 12,  pentru adoptarea cărora este necesar votul 
majorității absolute – 18 și a proiectelor de hotărâre de la punctele 3 și 4, pentru 
adoptarea cărora este necesar votul a 2/3 din numărul consilierilor județeni în funcție – 
24, potrivit prevederilor art. 139 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare. 

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 extraordinară a Consiliului 
Judeţean Vaslui din data de 08 ianuarie 2021 în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului 
acestuia, precizând că, în cadrul şedinţei, există posibilitatea contestării conţinutului acestuia 
şi a solicitării menţionării exacte a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă. 

Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa extraordinară a consiliului 
judeţean din data de 08 ianuarie 2021, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi (35 voturi “pentru”). 

 * 
                                                                 *    * 

I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al 
județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii dezvoltare, și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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. 
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu declară că se stabilise o cutumă în a discuta despre 

excedentul bugetar într-o ședință specială, la un punct special numit execuția bugetară, pe 



ansamblu. Precizează că se aștepta la o discuție mai amplă despre contul de execuție bugetară 
a județului Vaslui, urmând să pună accentul pe excedentul rezultat, așa cum pare să se fi 
întâmplat și, evident, pe găsirea unei destinații a excedentului.  

Așa cum s-a obișnuit în anii trecuți, s-a discutat în asemenea ședințe despre contul 
de execuție bugetară a județului și se vorbea la vremea respectivă despre excedent, 
precizând: “Noi vedem astăzi că se face vorbire despre un excedent, despre valoarea absolută 
a acestuia. Cu părere de rău, vă spun că aș fi preferat să discutăm despre întreaga execuție 
bugetară a județului, nu doar partial… Rog din partea aparatului de specialitate, dacă este 
posibil, să ni se dea explicațiile necesare.”   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
este vorba de excedentul moștenit de la guvernul Dăncilă și că, deocamdată, guvernul liberal a 
transmis numai deficite. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că nu contează de unde este și că a văzut 
evoluția execuției bugetare pe parcursul anilor și “ne-am cam lămurit cum este cu excedentul 
acesta. Dar să vedem explicațiile pentru anul acesta!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: “Aveți o 
parte din acest excedent în fața dumneavoastră și eu nu înțeleg despre ce vorbiți în condițiile 
în care noi nu am ajuns la momentul respectiv. Dar avem de rezolvat niște probleme, pentru 
că funcționăm pe bugetul anului 2020, așa cum a fost el conceput de guvernul liberal de 
atunci, deficitar, care nu ne asigură, acum, de exemplu, pentru funcționare, nici plata 
contribuțiilor pentru salariile noastre.” 

Domnul Gheorghe Veziteu solicită domnului director al Direcției Economice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, explicații privind acest 
excedent, pentru a vedea dacă este credibil sau nu. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
domnul director poate să spună argumentele exacte rezultate din execuția bugetară, dar dacă 
este excedentul sau nu, asta este neîndoielnic. Dacă nu ar fi, ce ar putea repartiza?! 

Domnul Mircea Țuțuianu, luând cuvântul, precizează că în ceilalți ani, așa cum a 
spus și domnul Veziteu, era o cutumă conform căreia excedentul înregistrat în anul precedent, 
la 31 decembrie, era repartizat pe secțiunea de dezvoltare, în momentul în care era întocmit 
bugetul local al anului în curs. 

De această dată, a intervenit necesitatea utilizării, conform Legii nr.273/2006, a 
unei sume din excedentul înregistrat pentru plata unor facturi scadente de la unele obiective 
de investiții care sunt în desfășurare. 

Excedentul înregistrat la 31 decembrie este de 19.152.000 lei și nu poate fi pus sub 
semnul întrebării acest excedent și existența acestei sume, deoarece Trezoreria a pus la 
dispoziție execuția centralizată a bugetului local al anului 2020. 

Acel proiect de hotărâre privind execuția bugetului general consolidat al județului la 
care face referire domnul Veziteu presupune mai mulți pași, cu mențiunea că “Dumneavoastră 
vedeți doar acele 4 anexe împreună cu proiectul de hotărâre. În spatele acelui proiect de 
hotărâre se află o muncă titanică, pentru că trebuie să centralizăm bilanțurile și situațiile 
financiare a celor 15 unități subordonate după care venim în fața dumneavoastră cu acel 
proiect de hotărâre privind execuția și pe care putem să-l discutăm.  

Asta nu înseamnă că, dacă execuția nu a fost centralizată din acest punct de 
vedere, nu putem utiliza excedentul bugetului local înregistrat în anul 2020 sau nu avem 
certitudinea existenței lui, atâta timp cât Trezoreria ne-a pus la dispoziție contul de execuție 
al bugetului local. 

Repet, am fost nevoiți în această situație, având în vedere că legea bugetului de 
stat va întârzia cel puțin o lună de zile să apară. Nu puteam să ne permitem să nu plătim 
facturi existente în acest moment în contabilitatea consiliului județean și să periclităm buna 
desfășurare a investițiilor. Dacă noi nu plătim facturile în acest moment, lucrările se opresc. 

Cu alte cuvinte, domnule consilier, se lucrează la acel proiect de hotărâre. În 
proxima ședință de consiliu județean îl vom prezenta, vom discuta pe seama lui așa cum am 
făcut-o de fiecare dată. S-a creat o mică confuzie că nu putem utiliza excedentul sau nu 
putem să aprobăm utilizarea lui sau repartizarea lui dacă nu avem acea execuție. Conform 



Legii nr.273/2006 se poate; avem posibilitatea să repartizăm excedentul înregistrat pe cele 3 
destinații. 

Să fiți foarte sigur că acești bani există. Avem  execuție de la Trezorerie faorte 
clară, deci nu se pune semnul întrebării că excedentul nu ar fi acesta. Mulțumesc!”    

Domnul Gheorghe Veziteu mulțumește domnului director, considerând că ceea ce a 
explicat dumnealui este binevenit pentru majoritatea membrilor noului consiliu județean.De 
asemenea, mulțumește că a făcut referire la vechea cutumă de până acum, cu privire la 
dezbaterea acestor chestiuni.  

Referindu-se strict la problemă și tehnic, adaugă o nedumerire pe care o are cu 
privire la tot excedentul: ”Așa cum știți, și în anii trecuți, eu solicitam ca acesta să fie 
repartizat pe destinații precise, clare(…). Eu doar îmi permit să atrag atenția că din diferența 
de 12.136.883 lei din care propuneți să utilizați 6.000.000 lei, rămâne un rest de 6.136.883 lei 
pentru alte necesități. Mi se pare cam vag și cam general acest mod de justificare a utilizării 
excedentului.  

Ca să nu mai spun și de faptul că m-aș fi așteptat ca acele 6.000.000 lei pe care 
dumneavoastră doriți să le alocați astăzi pentru constructori, nu ați spus care ar fi acei 
constructori, pentru că noi, de exemplu, suntem interesați să vedem exact cine și cum  
beneficiază de aceste sume importante.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară: 
“Domnule Veziteu, nu m-ați așteptat să vă spun dacă vă permit să vă exprimați nedumerirea. 
Dar vreau să vă spun acum că eu vreau să vă permit de fiecare dată să vă exprimați 
nedumeririle și că dumneavoastră nu aveți nedumeriri câte pot eu suporta! 

Nu este cazul acum să spunem la ce vom utiliza. Am spus că vom utiliza aceasta 
pentru plata constructorilor. Vorbim de constructori în general, care au lucrat pe Programul 
Național de Dezvoltare Locală – PNDL, care sunt plătiți de guvern. Utilizarea acestor bani va 
duce la satisfacerea nevoilor acestor constructori care au depus documentele necesare, au 
fost verificate aceste documente. Inclusiv în mecanismul de verificare pe care guvernul l-a 
propus, s-a constatat că sunt corecte și, în aceste condiții, nu văd care ar fi problema noastră 
să achităm aceste facturi, în condițiile în care cheltuielile pentru realizarea lucrărilor de 
infrastructură rutieră sunt foarte mari, împovărătoare pentru firmă, mai ales în condițiile în 
care achitarea acestor facturi, ar trebui să aștepte nu știu câte luni de zile până când se va 
adopta noul buget sau până când guvernul se va hotărî să achite facturile, așa cum zice legea, 
din a 12-a parte a bugetului de anul trecut.  

Lucrurile acestea fac parte dintr-un mecanism pe care l-am utilizat de ani de zile, 
noi achităm când constructorii efectuează lucrări, după care recuperăm sumele respective de 
la Ministerul Dezvoltării. Acest mecanism este un mecanism legal și care a făcut, chiar în 
condițiile în care firmele nu sunt extraordinar de puternice, să poată finaliza lucrările pe care 
le-am avut de executat, să poată duce la bun sfârșit contractele care au fost încheiate cu 
consiliul județean. 

Încă o dată spun, că lucrurile acestea sunt extreme de complicate, pentru că avem 
de rezolvat o grămadă de probleme care nu țin numai de noi, printre care și aceea a 
neprezentării la execuție sau a capacității reduse a firmelor de construcții. Nu noi am generat 
această capacitate redusă de acțiune de a realiza proiectele noastre prevăzute în contracte, ci 
ea este un rezultat istoric a unor condiții care au fost acum câțiva ani. 

Cu toate acestea, firmele mai puternice, mai slabe, care au contractat cu noi, și-au 
dus la îndeplinire contractele, chiar dacă, uneori, am fost nevoiți să prelungim durata de 
execuție a unui contract destul de mult lucru care, probabil, se va întâmpla și în viitor, ținând 
cont de puținătatea firmelor care se prezintă la achizițiile noastre pentru realizarea 
lucrărilor mari, în special de infrastructură rutieră. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu.” 
Domnul Gheorghe Veziteu declară: “Noi nu contestăm și nu vrem să ne îndoim de 

faptul că sumele trebuie să ajungă la cei îndrituiți să le obțină, mai ales că sunt pentru 
dezvoltare. Problema este ca și procedură, în modul nostru de lucru, al consiliului județean. 
Eu așteptam ca și cetățenii obișnuiți ai județului să fie informați cu privire la plățile pe care 



le face consiliul județean. Cu atât mai mult, noi, ca și consilieri, am avea dreptul să obținem 
aceste informații pentru că nici nu sunt o problemă foarte grea, domnule președinte!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează: “Eu 
nu pun problema dacă aveți sau nu aveți dreptul, pentru că nu ați ridicat niciodată această 
problemă. Puteți oricând să vă informați cu acest lucru, mai ales că s–ar putea face o 
operațiune foarte simplă în unele cazuri, aceea de a intra pe pagina consiliului județean. Ați 
vedea toate achizițiile, firmele care execută, valoarea contractelor și celelalte lucruri. Nu pot 
să vă oblig să faceți lucrul acesta, dar dacă doriți, întregul aparat vă stă la dispoziție, atât 
pentru a face informări în cazul ședințelor, cât și pentru a da informații în legătură cu 
contractele pe care le avem, valoarea acestora, cu executanții, fără a prejudicia activitatea. 
Nu stăm toată ziua să purtăm discuții pe tema aceasta și foarte rapid vă furnizăm aceste 
lucruri.”  

Domnul Gheorghe Veziteu declară că mai are de adăugat o chestiune de procedură: 
“Chiar astăzi aveam în dezbatere modalitatea de elaborare a proiectelor de hotărâre și acolo 
se recomandă foarte bine celor care am vrea să depunem proiecte de hotărâre, deci și nouă, și 
dumneavoastră, să aduceți suficiente argumente astfel încât cei care sunt chemați să dezbată 
să fie în deplină cunoștință de cauză.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează că 
nu stă nimeni în calea multitudinii de argumente, cu precizarea că “încercăm să dăm și 
explicațiile necesare, să argumentăm proiectele de hotărâre. Nu putem să vă obligăm să fiți 
convinși toți de justețea proiectelor noastre. Noi continuăm aceste încercări ale noastre, până 
când ele se vor finaliza cu brio. ” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu întreabă dacă se poate folosi o parte din acest 
excedent, profitând de faptul că s-a discutat și despre Aquavas, despre problema care nu ar 
trebui să existe astăzi la Negrești, în anul 2021, când un oraș din România are restricții la 
consumul de apă sau program la apă. 

Întreabă directorul Societății Aquavas dacă ar ajuta dacă s-ar aloca o parte din acest 
excedent pentru o parte din forarea unui puț, două, trei, aboslut necesare. 

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă ce 
formulă ar trebui să utilizeze pentru  a da bani tuturor acelora care au nevoie, pentru că “noi 
avem niște dispoziții legale referitoare la bugetul nostru. Dacă ați descoperit o formula care 
să permită, eu care sunt foarte sensibil la problemele cetățenilor negreșteni, chiar acum v-aș 
propune să facem lucrul acesta împreună. Dar nu am găsit-o noi până la acest moment. Noi vă 
ascultăm în continuare și pe domnul director. Dacă a găsit domnia sa, noi vom face lucrurile 
acestea.” 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu propune să-l întrebe pe domnul director 
economic, poate găsește dumnealui o soluție.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că o 
să-i dea posibilitatea domnului director să se exprime. Va trebui „să ne gândim noi la o 
soluție, să investim în niște puțuri noi, să găsim terenul, necesitatea, și vom face toate 
lucrurile acestea.”  

Domnul Marius-Marian Arcăleanu speră ca măcar una dintre soluții să poată fi 
abordată pentru a rezolva odată această problemă. Este de părere că toți trebuie să 
conștientizeze acest lucru, pentru că nu este plăcut și nu este normal ca în această perioadă, 
un oraș din România să aibă apă cu program. 

 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
înțelege însistența domnului consilier județean. Îi va da cuvântul domnului director Beșleagă să 
spună dacă s-a gândit la ceva, să ceară bani cumva ...   

Domnul Marius-Marian Arcăleanu precizează că s-a referit la domnul director 
economic al consiliului județean să identifice o soluție. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
“soluția o putem identifica noi, avem cadrul legal.” 

Dă cuvântul domnului director economic Mircea Țuțuianu. 



Domnul Mircea Țuțuianu precizează că una dintre cele trei destinații ale 
excedentului înregistrat la sfârșitul anului precedent la bugetul local este pe secțiunea de 
dezvoltare. Aceste puțuri forate reprezintă o investiție. Se poate finanța din excedentul 
bugetului local, atâta timp cât există o documentație, niște indicatori tehnico-economici, 
studii de fezabilitate, un proiect, ș.a.m.d. 

În acest moment, din cei 6.000.000 lei se achită angajamente care sunt deja 
încheiate, lucrări care sunt deja executate. Cu diferența de 6.138.000 lei, la care făcuse 
domnul Veziteu referire, la o exprimare în referatul de aprobare, că se vor folosi pe viitor 
pentru destinațiile unde o să fie necesar. Acești 6.138.000 lei nu se vor utiliza deocamdată, 
doar cei 6.000.000 lei. În momentul de față nu se știe cum vor fi utilizați cei 6.138.000 lei 
pentru că, așa cum s-a obișnuit prin Legea bugetului de stat, pe viitor poate permite să se 
utilizeze și pe secțiunea de funcționare bani din excedent, așa cum a existat în anul 2020 
permisiunea de a finanța Protecția Copilului.  

Acesta este motivul pentru care nu s-a scris ce se va face cu acești bani, pentru că 
nu se știe deocamdată. Rămâne, în momentul întocmirii bugetului local al județului Vaslui pe 
anul 2021, în funcție de necesități, funcționare/dezvoltare, să fie direcționați acei bani. 

Revenind la întrebarea domnului Arcăleanu, orice este posibil din bugetul local al 
județului, pe secțiunea de dezvoltare, în principiu, în baza documentelor și a studiilor 
necesare.  

Domnul Marius-Marian Arcăleanu declară: “Ați văzut cât de simplu este, domnule 
președinte? Important este să vrem!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
domnia sa a enunțat aceste posibilități, dar nu este crezut. Dacă domnul Arcăleanu îl crede pe 
domnul Țuțuianu, ori de câte ori este cazul, îl va invita pe domnul Țuțuianu, să dea aceleași 
explicații pe care le dă domnia sa”. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu declară că doar dorește să se înceapă. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

mai sunt intervenții. 
Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 22 voturi “pentru” și 12 “abțineri” (Arcăleanu Marius-

Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip 
Liviu, Iacob Liviu, Onofrei Daniel-Garincha, Pălăduță Louis-Iulian, Popa Vasile, Rotariu Bogdan 
și Veziteu Gheorghe) a fost adoptată hotărârea privind utilizarea unei sume din excedentul 
bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 ca sursă 
de finanțare a cheltuielilor secțiunii dezvoltare. 

Nu a votat domnul consilier județean Voicu Vasile.      
 

* 
                                                                *    * 

II. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al Județului Vaslui, și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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.  
Nefiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  



Cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 4 “abțineri” (Arcăleanu Marius-
Marian, Crețescu Valentin, Iacob Liviu și Popa Vasile) a fost adoptată hotărârea privind 
modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui. 
                                                                * 
                                                             *    * 

III. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 mc 
masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în 
domeniul public al UAT Județul Vaslui, și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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.  
Nefiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 23 voturi “pentru” și 12 “abțineri” (Arcăleanu Marius-

Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian Corneliu, Crețescu Valentin, Filip 
Liviu, Iacob Liviu, Onofrei Daniel-Garincha, Pălăduță Louis-Iulian, Popa Vasile, Rotariu Bogdan 
și Veziteu Gheorghe), nu a fost adoptată hotărârea privind valorificarea prin licitație 
publică în plic închis a 233 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele 
drumurilor județene, aflată în domeniul public al UAT Județul Vaslui. 

                                                    * 
 *    * 

IV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către UAT Județul 
Vaslui. 

Precizează că proiectul se cunoaște și că avizele comisiilor sunt favorabile. Întreabă 
dacă sunt intervenții. 

Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu solicită explicații privind situația de fapt din teren 

pentru că, deși au fost mai multe dezbateri și mai multe supuneri la vot, nu a înțeles exact ce 
s-a întâmplat acolo.  
   Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că va 
încerca să facă o prezentare a lucrurilor cât mai exactă și, dacă rămâne vreun punct 
nelămurit, atunci domnul consilier județean poate să intervină pentru a spune acest lucru. 

Informează că este vorba de reabilitarea prin PNDL a drumului județean DJ 284 al 
cărui punct de început este în fața Primăriei de la Huși, trece pe la Episcopie, coboară la podul 
din vale de acolo, se duce în Corni și mai departe  Duda-Epureni până la Arsura – Ghermănești 
și iese în drumul național care trece pe lângă Popești, drumul național care duce la Iași.  

Precizează că lucrările au fost contractate în momentul în care s-a aprobat PNDL 1 și 
s-au executat de-a lungul timpului. În această perioadă destul de lungă de execuție au survenit 
două lucruri: în satul Duda s-a înregistrat o prăbușire a terenului de 3-4 m, ca urmare a unei 
pânze de ape subterane care a săpat, a spălat nisipul, a creat un gol și după toate expertizele 
făcute s-a adoptat o soluție tehnică destul de costisitoare în rezolvarea acestei probleme care 
viza acolo stabilizarea zonei cu piloni de adâncime cu colectarea tuturor apelor subterane, 
evacuarea lor, ș.a.m.d. și lucrul acesta a necesitat mai mulți bani care au fost alocați din 
bugetul consiliului județean, pe lângă sumele alocate prin PNDL. La această oră s-a executat o 



lucrare inginerească  singulară în județul Vaslui pentru rezolvarea acestei probleme, conform 
expertizelor făcute la vremea respectivă.   

Totodată, declară că a fost nevoie de o altă expertiză pentru că, pe panta care 
coboară de la Mitropolie în Huși către pod, s-au înregistrat și acolo niște fenomene care au dus 
la deteriorarea drumului respectiv, la posibile alunecări de teren și la demontarea unor 
construcții care fuseseră ridicate fără autorizații și prejudiciau viabilitatea drumului. Expertiza 
a dat o soluție care nu se putea aplica numai pe porțiunea de drum aflată în proprietatea 
consiliului județean. Trebuia extinsă lateral pe porțiunea de pământ care aparținea unui 
locuitor din Huși și, de asemenea, trebuia făcută o evacuare a apelor care nu se putea decât 
prin proprietățile private ale cetățenilor din Huși, consiliul județean neavând domeniu public 
sau privat care să poată fi util pentru rezolvarea acestei probleme de evacuare a apei de pe 
drumul județean. 

În aceste condiții, s-a luat hotărârea de a cumpăra câțiva metri, așa cum este 
precizat în hotărâre, care să servească acestei consolidări care trebuie continuată cu garduri 
de sprijin, multe alte lucrări tehnice și, de asemenea, continuate cu această evacuare care să 
se facă printr-o rigolă betonată de o dimensiune considerabilă care să ducă până în ravena în 
care se adună apele din zona respectivă. A fost făcută o expertiză acestui teren, a fost 
stabilită o valoare cu care proprietarul terenului nu este de acord, ideea fiind aceea de a 
derula această procedură, iar în condițiile în care aceasta nu este demarată, cu toate că inițial 
înțelegerea făcută cu proprietarul era de a putea fi executate aceste lucrări în zona 
respectivă, consiliul județean este posibil să fie acționat în judecată și nu se știe exact care ar 
fi consecința neadoptării acestui proiect. Proprietarul nu poate fi constrâns să accepte la acest 
moment prețul maximal fixat de consiliul județean ca urmare a expertizei pentru achiziția 
acestei suprafețe de teren. Dar procedura trebuie derulată și, dacă urmare a acesteia, nu se va 
ajunge la o înțelegere cu proprietarul, va trebui reluată procedura, să fie făcută altă 
expertiză, să fie avansate alte cifre, ș.a.m.d. 

Informează că această procedură trebuie urmată de fiecare dată și trebuie dată 
hotărâre pentru a permite ca procedura să se deruleze până când se va ajunge la o soluționare 
a situației, altfel există riscul unor procese cu proprietarul respectiv.  

Dă cuvântul domnului Gheorghe Veziteu. 
    Domnul Gheorghe Veziteu spune că a înțeles că pe terenul acestui proprietar s-a 
intervenit deja, că s-au făcut lucrări. Întreabă dacă acest lucru s-a făcut cu permisiunea lui. 
   Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, confirmă că s-a 
intervenit deja, că la momentul executării acestor lucrări s-a discutat cu proprietarul și că 
acesta a fost de acord sau cel puțin nu a încercat să stopeze aceste lucrări de consolidare, 
pentru că soluția rezultată din expertiză nu putea fi aplicată decât prin intervenția pe terenul 
respectiv. 
 Domnul Gheorghe Veziteu declară că a înțeles și întreabă dacă nu ar fi fost mai 
nimerit ca această problemă să fie ridicată de domnul președinte în consiliul județean, în 
momentul care s-ar fi lovit de o problemă și ar fi avut nevoie de sprijinul proprietarului 
respectiv. 

Dacă situația este așa cum este acum, că deja s-a pătruns pe pământul 
proprietarului, consiliul județean să stabilească în această ședință o manieră de a achiziționa 
acest teren, prin licitație, prin caiet de sarcini, se pune problema dacă mai este nevoie de așa 
ceva, dacă tot cineva a purtat deja discuții cu omul, dacă cumva a și negociat după cum este 
menționat aici, prețul deja.  

Întreabă, dacă din punct de vedere procedural, s-a procedat în conformitate cu legea 
și dacă nu cumva consilierii sunt chemați acum doar să acopere cu hârtii ceea ce s-a întâmplat 
deja.  
 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că deja este 
obișnuit cu maniera aceasta și știe deja rezultatul acestor intervenții ale domnului consilier.  

Reamintește că în ședințele precedente a informat în legătură cu această situație, 
precizând că în cazul în care nu i-ar fi informat, domnul Veziteu, ca membru vechi în consiliul 
județean, ar fi avut propria îndatorire de a se informa în legătură cu toate lucrurile acestea, 
care nu constituie niciun secret, care au fost făcute publice.  



Menționează că a spus doar că la momentul respectiv, pentru că se punea problema 
finalizării PNDL 1 și existau și niște consecințe la vremea aceea, nu avea de unde să știe că se 
va prelungi PNDL, pentru că suportase deja o prelungire, iar consecința prevăzută de lege era 
restituirea întregii sume de care consiliul județean a beneficiat pentru reabilitarea acelui 
drum. Consideră că trebuie să le reamintească consilierilor județeni că este cel mai lung drum 
din județ care a fost reabilitat, fiind vorba de 30 de km de drum.  

Ca urmare, chiar dacă nu ar fi știut nimeni și ar fi fost puși în fața unei opțiuni de a 
alege între a restitui întreaga sumă sau consiliul județean să se expună și să rezolve din punct 
de vedere tehnic problema,  ca ulterior să fie rezolvat și din punct de vedere al proprietății. 
Consiliul județean nu putea să riște să restituie sumele respective, neavându-le la dispoziție 
sau dacă le-ar fi avut la dispoziție, erau sume atrase și nu trebuiau să fie irosite. Nu este vorba 
de nicio negociere, s-a discutat cu proprietarul la vremea respectivă în vederea inițierii 
acestor proceduri de cumpărare, pentru că așa este legal, consiliul județean să cumpere atunci 
când nu are. Precizează că aceasta este varianta exactă care s-a produs și că urmează a fi 
demarată procedura  în urma căreia  se va vedea dacă proprietarul respectiv oferă spre 
vânzare suprafața respectivă sau dacă are obiecții la procedura legală  care va fi derulată. 

Totodată, precizează că este posibil ca proprietarul să acționeze instituția în 
judecată pentru a recupera de la consiliul județean suma pe care o dorește domnia sa și 
informează că proprietarul a trimis o scrisoare prin care spune că nu este de acord cu oferta 
consiliului județean pentru că este prea mică. Drept urmare, toate opțiunile sunt deschise.   

Consideră că prima opțiune, pe care este necesar să o supună discuției și votului 
consilierilor județeni, este aceasta, pentru că ar fi calea legală cea mai ușor de urmat și, 
evident, ar asigura o soluție de durată și stabilă pentru rezolvarea problemelor, pentru că nu 
există altă soluție, nu poate fi mutat drumul, nu este domeniu public de unde să fie luat, nu 
poate fi scoasă apa de acolo decât evacuând-o pe o porțiune de teren care aparține cuiva, 
momentan. 

 Dacă nu va fi acceptată o astfel de soluționare legală din partea consilierilor 
județeni care aparțin grupului PNL, în calitate de cetățean responsabil, va cumpăra la prețul 
pe care-l va conveni suprafața respectivă de teren și-l va dona municipiului Huși sau Consiliului 
Județean Vaslui, pentru a exista o soluție legală de a rezolva problema respectivă. Acesta a 
fost sensul elaborării acestui proiect de hotărâre. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului vicepreședinte al consiliului județean Dan-Mihai Marian. 
    Domnul Dan-Mihai Marian motivează intervenția sa ca fiind una de preîntâmpinare a 
unui eventual vot insuficient pentru a fi adoptat acest proiect de hotărâre. 

Precizează că nu exista o altă soluție tehnică pentru consiliul județean, ca 
beneficiar, și  pentru  constructori. S-a găsit această unică soluție și ține să arate, încă o dată, 
necesitatea și nevoia finalizării acestei porțiuni de drum care se surpă încontinuu.  

Menționează că, în cadrul comisiilor de specialitate s-a discutat acest proiect de 
hotărâre și, cu excepția unui vot de abținere în comisia juridică, în celelalte comisii votul a 
fost în unanimitate „pentru“. Toți consilierii județeni, indiferent de coloratura lor politică, au 
fost de acord. S-a discutat, s-a studiat în detaliu și nu a existat o altă comandă exterioară 
apartenenței de membru al consiliului județean.  

Adresează consilierilor județeni rugămintea de a înțelege necesitatea adoptării 
acestui proiect de hotărâre și de data aceasta să nu mai asculte de eventualele comenzi venite 
de la partid. Îl roagă pe domnul președinte ca la finalul votului doamna secretar general al 
județului să precizeze clar cum au fost date voturile, pe grupuri politice, eventual pe 
persoane.  

Domnul Mitică Afteni întreabă ce pățesc cei care se abțin sau votează “împotrivă”. 
   Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, răspunde că nu 
pățesc nimic. Precizează că este vorba de înțelegerea unei probleme a orașului Huși pe care 
consilierii județeni nu sunt obligați să o accepte. A spus și care este soluția și că, oricât ar fi de 
costisitoare, își asumă sarcina, în calitate de persoană, să negocieze cu proprietarul terenului, 
dacă nu se va accepta din partea consilierilor județeni și să doneze apoi Consiliului Județean 
Vaslui acea suprafață de teren.  



Dă cuvântul domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
    Domnul Marius-Marian Arcăleanu afirmă că este opțiunea fiecărui consilier 
județean în parte de a dori ca votul în plen să fie menționat nominal sau nu.  
    Domnul Dan-Mihai Marian precizează că este foarte important pentru că, pe lângă 
inițiativa domnului președinte, care este binevenită și, cu siguranță, va găsi înțelegere și la alți 
consilieri județeni care, eventual, vor contribui pentru a cumpăra acest teren și a-l dona 
ulterior consiliului județean, este bine de știut și care sunt acei consilieri județeni care se 
împotrivesc nevoii locuitorilor din municipiul Huși și a satelor și comunelor care se învecinează 
în respectiva zonă, de a avea un drum județean la standarde europene. 

    Domnul Gheorghe Veziteu declară că vrea să aducă în discuție două chestiuni. 
Prima se referă la expozeul domnului președinte, pentru care mulțumește că a avut răbdare și 
pentru că l-a făcut, observând că domnia sa a venit cu argumentele pe care le-a considerat, în 
timp ce consilierii care aparțin grupului PNL și-au prezentat și dumnealor nelămuririle. Face 
observația că ar mai fi și altele de lămurit, de exemplu cum ar fi lipsa actului de proprietate al 
acelui om, care ar putea fi un argument, cât de cât logic, și absolut necesar la documentația 
proiectului.  

În al doilea rând, adresează rugămintea de a se reține că toți consilierii județeni 
care aparțin grupului PNL, prin vocea dumnealui, care este lider al acestui grup, resping 
categoric modul de abordare al problemei, pe care l-a manifestat domnul vicepreședinte Dan-
Mihai Marian.  

Atrage atenția asupra faptului că o asemenea luare de poziție nu este de acceptat. 
Ei nu pot lucra în acest mod, pentru că sunt cetățeni liberi, au venit în consiliul județean exact 
cu același număr de voturi cu care a venit și domnul vicepreședinte care face parte dintre 
consilieri și consideră că domnia sa nu are dreptul moral să meargă cu amenințări. Este de 
părere că aceste atrageri de atenție sunt pur și simplu niște amenințări. Precizează că 
dumnealor își vor exprima votul așa cum le dictează conștiința. Chiar dacă ne-am dori să facem 
și autostrăzi, este important ca documentațiile și actele să fie făcute la timp, pe măsura 
desfășurării problemelor. Subliniază că pe domnul președinte nu l-a împiedicat nimeni să 
cumpere terenul înainte de a fi făcută lucrarea acolo, întrucât consiliul județean era acolo și 
se putea pronunța încă de atunci.  
 Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că nu a 
știut nimeni că se va prăbuși drumul acolo și că aceste supoziții nu își au locul și ar fi cazul să 
se înceteze cu aceste acuze. 
  Domnul Gheorghe Veziteu răspunde că fiecare are propriile argumente. 
  Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, consideră că 
amenințarea domnului Dan-Mihai Marian constă în dezvăluirea adevăratei atitudini a 
dumnealor, având în mână atu-ul celor 2/3. Domnul Dan-Mihai Marian va spune hușenilor cine 
se opune rezolvării acestei probleme. 

Îl întreabă pe domnul Veziteu dacă dumnealui știe că această ședință este difuzată  
pe toate rețelele de socializare în acest moment și că votul nu este secret – votul secret se 
asigură numai în anumite condiții - și cu ce amenință domnul Dan-Mihai Marian. 
    Domnul Gheorghe Veziteu răspunde că prin maniera în care dumnealui expune 
acest lucru, pentru că ar fi trebuit să știe că votul nu este secret.  
   Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, consideră că 
domnul Dan-Mihai Marian amenință cu dezvăluirea ignoranței domnului Veziteu. 
   Domnul Gheorghe Veziteu spune că nu este vorba de ignoranță, ci de lipsa de 
rigoare a domnului președinte în a rezolva aceste probleme.  
   Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că domnii 
consilieri ai grupului PNL apelează la șmecherii pentru a părea constructivi, în timp ce se opun 
la orice inițiativă, că de fapt dumnealor ar vrea să-și însușească aceste realizări ale consiliului 
județean când, de fapt, nu au contribuit cu nimic. Face observația că de fiecare dată când 
Partidul Național Liberal a fost la putere, au stagnat lucrările, ca și în momentul de față.  
   Domnul Gheorghe Veziteu este de părere că nu a stagnat nimic. Consideră că este 
imoral de a fi invitați în a emite documentații de participare la licitație când domnul 
președinte știe deja omul și deja a negociat și întreabă ce este cu formalismul acesta. 



   Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, arată că ar putea 
să cumpere în altă parte teren, că numai acolo s-a prăbușit terenul… 
   Domnul Gheorghe Veziteu întreabă de ce nu s-a făcut la timp chestiunea aceasta. 
   Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu s-a 
știut de prăbușiri, că nu are nimeni o evidență a alunecărilor de teren din județul Vaslui.  

Dă cuvântul domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 
   Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că, prin acest proiect de hotărâre, se ia act 
de ceea ce a spus un expert că se poate oferi acelui om din punctul de vedere al 
economicității și eficienței banului public. Consiliul județean nu va putea oferi mai mult decât 
a stabilit acel evaluator prin studiul necesar și, înainte de a merge la discuții și a pune pe masă 
o negociere, este nevoie de această expertiză care să spună până unde poate consiliul 
județean să meargă. 

Menționează că la momentul T-0 nu se putea evalua ce va spune expertul pentru că 
acesta a avut aici o anumită rezolvare a problemei, dincolo o altă rezolvare a problemei. 
Abordarea ar trebui făcută constructiv, pentru că există o evaluare care permite consiliului 
județean să negocieze mai departe cu cel îndrituit, având teren acolo și fiind proprietarul 
acelui teren. Nu se poate negocia cu o altă persoană. Este vorba de o negociere exclusivă cu 
un proprietar de la km 0 +100 la km 0+150. Consideră că astfel de abordări nu-și au rostul în 
condițiile în care cu toții au realizat un proiect de mare anvergură și pe care cetățenii din acea 
zonă îl așteptau de cel puțin 30 de ani.  
   Domnul Dan-Mihai Marian solicită consemnarea în procesul-verbal al ședinței, 
nominal, cum vor vota consilierii județeni la acest proiect de hotărâre. 
   Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că a 
reținut propunerea domnului vicepreședinte Dan-Mihai Marian,  subliniind  că și fără această 
propunere, legea obligă să se consemneze felul în care au votat reprezentanții grupurilor 
politice. În consecință, hușenii vor afla cum a votat fiecare acest proiect de hotărâre.  
   Domnul Gheorghe Veziteu intervine spunând că este familiarizat cu procesul- verbal 
și că acest lucru se consemnează dintotdeauna, observând că domnul vicepreședinte Dan-Mihai 
Marian nu știe acest lucru. 
    Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, consideră că a 
fost puțin excesivă propunerea domnului Dan-Mihai Marian, numai din dorința de a aduce la 
cunoștința hușenilor cum anume se raportează consilierii județeni la problemele lor.  

Dă cuvântul domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 
    Domnul Marius-Marian Arcăleanu observă că domnii Dumitru Buzatu și Dan-Mihai 
Marian, din dorința de a arăta că sunt constructivi și pentru a nu mai exista o atât de mare 
discuție pe un proiect de hotărâre atât de simplu, propune aplecarea domniilor lor asupra 
problemei majore care există în orașul Negrești, să fie dat un ordin domnului director de la 
Aquavas să înceapă lucrările pentru forarea acelor puțuri, să fie rezolvată cât mai urgent 
problema apei în Negrești după care, are convingerea că asemenea proiecte vor trece pe 
bandă rulantă.  
   Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
domnul director economic a explicat că, în conformitate cu legea, nu pot fi date ordine pentru 
a fi folosiți banii altfel decât respectând procedurile standardizate ale consiliului județean. 
Încă de la intervențiile anterioare s-a precizat că se are în vedere și extinderea numărului de 
puțuri. Deocamdată, vor fi conectate cele prezente. Se va  urmări cum se profilează a fi 
situația în continuare din punct de vedere al umplerii bazinului de retenție de la Căzănești. 
Cele două puțuri ar putea, după estimarea făcută a debitelor (pentru că se lucrează la treaba 
aceasta de vreun an de zile), să asigure consumul orașului, dacă nu ar fi pierderile extrem de 
mari din orașul Negrești datorate mai multor cauze. În paralel cu conectarea acestor puțuri se 
vor demara studiile de fezabilitate pentru realizarea altor două puțuri în raport de debitele 
care vor fi estimate.  
   Domnul Marius-Marian Arcăleanu declară că, decât să povestească aici atât domnul 
președinte, mai bine ar pune în aplicare să fie rezolvată problema orașului Negrești .  
   Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că nu 
poate face un pas înapoi fără a-și aminti numeroasele reclamații făcute de dumnealui și grupul 



din care face parte, la nenumăratele instituții ale statului prin care s-a prilejuit inclusiv 
încetinirea implementării proiectelor.  
   Domnul Gheorghe Veziteu intervine spunând că vrea să facă doar o mențiune, și 
anume că domnul președinte îi pune în fața unui fapt împlinit și consilierii județeni pe care îi 
reprezintă nu sunt de acord cu această chestiune.  
   Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
dumnealor se află în fața faptului împlinit, în sensul că a adus în fața dumnealor un proiect de 
hotărâre, întrucât nu poate lua hotărâri fără a aduce în fața consilierilor județeni proiectele de 
hotărâre. Propune ca, în situația în care domnii consilieri cunosc  o altă modalitate prin care să 
poată fi luate hotărâri, ar fi bine să le spună, căci dacă este legală, de îndată ar fi adoptată. 
   Domnul Gheorghe Veziteu îi propune domnului președinte ca pe viitor să vină 
înainte în fața dumnealor cu proiectele, așa cum scrie și legea, pentru a le analiza și atunci ei 
vor vota exact cum trebuie.  
   Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de părere că 
și acum dumnealor votează cum trebuie, nu au hotărât dumnealor că vor să împiedice acest 
lucru?  

Propune să se meargă mai departe dacă nu mai sunt intervenții.  
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Precizează că s-au înregistrat: 20 voturi “pentru” și 15 “abțineri” (Afteni Mitică, 

Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bîicu Mihaela-Vica, Bularda Carmen, Chirica 
Lucian Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Onofrei Daniel-Garincha, Pălăduță 
Louis-Iulian, Popa Vasile, Rotariu Bogdan, Teslariu Iuliana și Veziteu Gheorghe). 

Neîntrunind numărul necesar de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
cumpărării unui imobil de către UAT Județul Vaslui, a fost respins. 

 
*   

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

făcut tot ce i-a permis legea. Consiliul județean va face în continuare același lucru, ar trebui 
să înțeleagă și autoritatea locală de la Negrești că ar trebui să facă ceva, indiferent cărui 
partid aparține autoritatea respectivă.  

V. Prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, 
devizului general rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – 
Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență 
și instalații și proiectare mecanică de scenă), și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

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

Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan aduce la cunoștința consilierilor județeni o problemă 

care doar prin amendament poate fi eradicată, fiind o eroare materială. La mapa fiecărui 
consilier a apărut o anexă nr.3 care nu are toată structura; are o structură bicefală cu o bucată 
din ceea ce a fost în primii indicatori votați atunci când a scos iarăși la licitație și o structură 
din indicatorii care au fost reactualizați, având în vedere faptul că, Guvernul României, mai 
bine spus ministerul condus de cei de la Uniunea Democraților Maghiari din România, au luat în 



calcul și au pus în operă un nou N+2, adică o nouă perioadă care să permită consiliului 
județean să termine acest edificiu, Casa Armatei.  

În acest context, informează că anexa nr.3 are modificate structura sumelor 
aferente de la bugetul de stat, respectiv bugetul local, dar și durata de realizare a investiției, 
luând în calcul  procedurile care se fac la restul de executat. Pe de o parte, durata investiției 
nu este de 6 luni - 6 luni au fost atunci când ea a fost scoasă la licitație anterior, urmând să se 
încheie rezilierea contractului -, ci este vorba de 88 de luni și se ia în calcul de la momentul T0 
de la primul constructor până la momentul final.  Faptul că la bugetul de stat, din suma 
reactualizată de 20.981.141,158 lei, din care 17.079.056,151 lei sunt construcții montaj, de la 
bugetul de stat vor fi 18.949.872,12 lei și de la bugetul local 2.031.269,04 față de 474.000 lei.  

Aduce la cunoștință că, din acești 2.031.269,04, 1.848.000 sunt achitați, având în 
vedere faptul că înainte de procedeul rambursării ne-a putut plăti o parte din sume din sumele 
bugetului local de la care era și cofinanțarea anterioară votat. Având în vedere faptul că, 
odată cu intrarea în vigoare a acestui nou N+2, intră în vigoare și o nouă posibilitate de 
finanțare de către minister a părții de rest de executatm conform procedurii din PNDL 1,  mai 
puțin sumele de achitat,  a adus la cunoștință modificările finale datorate exclusiv unei erori 
materiale și pentru care a trebuit depus un amendament. Diferența dintre 2000000 și 1848000 
face obiectul plății asistenței tehnice, plății ISC finale atunci când se va ajunge la recepția  
lucrării. 

 Domnul Gheorghe Veziteu, luând cuvântul, roagă aparatul tehnic al consiliului 
județean să facă puțină vorbire despre stadiul fizic al acestui obiectiv, ce s-a propus și cât s-a 
realizat, în procente. Totodată, vrea să știe de ce nu s-a finalizat contractul cu ultimul 
executant-constructor, SC NORTEK TRUST SRL din Bacău, care promitea să fie unul dintre cei 
mai harnici și hotărâți constructori.  

Întreabă ce clauze au fost referitoare la îndeplinirea angajamentelor luate de 
constructor. Dacă faptul că el a încetat să mai fie constructor dintr-o vină anume a condus la 
calculul de penalități sau chiar daune din partea lui către consiliul județean. Dorește să știe 
care erau obligațiile dirigintelui de șantier și dacă acesta și le-a dus la îndeplinire prin 
întocmirea rapoartelor către conducerea consiliului județean, așa acum prevede contractul și 
dacă a informat cu privire la problemele apărute acolo din moment ce treaba nu a fost 
finalizată. Reamintește că, la începutul anului 2018, s-a promis finalizarea obiectivului, dar au 
trecut și anii 2019, 2020 și s-a ajuns astăzi  la aceste discuții. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, consideră că 
întrebările puse de domnul Veziteu sunt retorice, întrucât dumnealui cunoaște situația foarte 
bine, nu are nicio modalitate de a influența această situație pentru că, evident, activitatea 
unui constructor în exercitarea unui contract nu stă în puterile domnului consilier și, uneori, 
nici în puterile constructorului respectiv.  

Dă cuvântul doamnei Mariana Vieru - director executiv în cadrul Direcției Tehnice. 
Doamna Mariana Vieru, luând cuvântul, precizează că, imobilul Casei Armatei - noul 

centru cultural multifuncțional este executat la ora actuală în proporție de 53,7% . Lucrările de 
rezistență au fost executate în totalitate, lucrările de instalații în procent de 60% și mai sunt 
de executat lucrările de finisaje în Sala de Spectacol și la fațada exterioară și restul 
instalațiilor și montajelor. Nu s-a putut termina contractul pentru că antreprenorul general a 
intrat în insolvență aproape imediat după ce semnat contractul și, automat, nu a mai avut 
forță de muncă și susținere financiară pentru a executa lucrări. Dirigintele de șantier are 
principala obligație de a urmări execuția lucrărilor și respectarea proiectului de execuție. Și-a 
făcut treaba din acest punct de vedere. A existat o comunicare permanentă, s-au făcut 
controale și a anunțat din timp că există un număr mic de muncitori în șantier, 4-5 
muncitori/zi, cu care nu se puteau realiza lucrările. Contractul a fost respectat și de 
constructor, dar, neavând susținere financiară, a intrat în faliment. 

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă dacă, prin procedura simplificată prin care 
acest executant a câștigat contractul, nu s-a putut face o verificare. 

Doamna Mariana Vieru intervine cu precizarea că a fost o procedură deschisă  pe 
SEAP.  



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că la 
licitație a fost singurul constructor care s-a prezentat și că a îndeplinit condițiile legale. Se 
merge pe o procedură de achiziții. Poate vine un constructor să termine acest lucru. 

Nemaifiind intervenții, supune votului amendamentul propus de domnul Trifan 
Ciprian-Ionuț, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Precizează că amendamentul a fost aprobat cu majoritate de voturi: 23 voturi 

“pentru”, 2 voturi “împotrivă” (Iacob Liviu și Pălăduță Louis-Iulian) și 9 “abțineri” 
(Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, 
Popa Vasile, Rotariu Bogdan, Teslariu Iuliana și Veziteu Gheorghe). 

Nu a votat domnul consilier județean Onofrei Daniel-Garincha.   
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu.    
Doamna Mihaela-Vica Bîicu observă că pentru actualizarea restului de executat s-a 

luat în considerare O.U.G. nr. 114/2018 care vorbește despre salariul minim pe ramura 
construcții și vrea să știe dacă, în restul de executat actualizat, manopera  prevăzută este cea 
de 3000 de lei brut. Din experiența proprie știe că acest lucru reprezintă o problemă  și nu ar 
încuraja constructorii să participe la licitație. 

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că, în conformitate cu legea, consiliul 
județean ar trebui să treacă prin O.U.G. nr. 114/2018 acest rest de executat, el nemaifiind 
trecut prin O.U.G. nr. 114 în aval, atunci când a contractat cu cei de la NORTEK Trust AG SRL 
Bacău, fiind vorba de 17,98 lei /oră, acei 3.000 de lei. 

 Doamna Mihaela-Vica Bîicu consideră că, în acest caz, este o problemă pentru că 
acesta este salariul minim  pe ramura de construcții.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan declară că asta permite legislația în vigoare și orice 
firmă de construcții știe bine ce are de făcut. 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu observă că, fiind vorba de rest de executat care se 
scoate la licitație, așa este, dar pentru contractele în derulare este o problemă.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă dreptate aici, 
așa este, consiliul județean lovindu-se în permanență de această problemă dar, din păcate, nu 
este o cale legală de a depăși această situație, acest lucru fiind o piedică în executarea 
contractelor. 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu consideră că alți constructori care vor participa la 
licitație, ca să fie încurajați, ar trebui să aibă niște prețuri care să aducă și un profit și este 
posibil să existe același risc și acum.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că ar 
trebui ca și partea cealaltă, executantul, constructorul, să vină cu niște oferte care să-i 
acopere toate cheltuielile în limita acelor oferte. Instituția are posibilitatea de a selecționa 
numai la prețul cel mai mic, oferta cea mai convenabilă … 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu spune că acest proiect a fost un ghinion și e de părere 
că legea achizițiilor publice ar trebuie modificată în sensul acesta, pentru a se face o altfel de 
selecție a participanților.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de părere că 
cineva ar trebui să-și asume această decizie de a găsi și alte modalități, criterii  de evaluare 
pentru că, de fapt, de multe ori se ajunge în situația de a nu putea fi executate planurile, 
proiectele consiliului județean. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că în construcții a venit vremea când se 
face marja de profit din achiziții de materiale renegociate și nu din manopera pe cel care 
muncește.  

Doamna Mihaela-Vica Bîicu menționează că și la achiziția de materiale este o 
problemă, pentru că un preț mic îl poți stabili atunci când deții capital și, în acest caz, ar 
trebui să se acorde avans pentru lucrări. 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan consideră că cei care vor dori să participe la licitație 
vor studia oferta și vor hotărî în consecință.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că se 
ia în calcul și acordarea avansului, dacă este posibil în mod legal și dacă este scris în contract.  

Dă cuvântul doamnei consilier județean Carmen Bularda. 
Doamna Carmen Bularda precizează că acea O.U.G. nr. 114/2018 a afectat 

constructorii. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că au fost 

afectați și pozitiv, în condițiile în care constructorii nu sunt numai patronii, ci și salariații.  
Doamna Carmen Bularda susține cele spuse de președintele consiliului județean și, 

în aceste condiții, consideră că ar fi fost normal să se intervină, oarecum, în  rediscutarea 
contractului cu constructorul, acesta nefiind rău intenționat, așa cum s-a încercat a se preciza 
aici. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, subliniază că nu 
s-a afirmat acest lucru, ci s-a spus că, din cauza unei situații independente de voința oricăruia 
dintre patronii respectivi, societatea a intrat în insolvență, după care a auzit că e în 
perspectivă sau a intrat în faliment. În ceea ce privește renegocierea contractelor, nu există 
nicio posibilitate legală. 

Doamna Carmen Bularda declară că domnul președinte are dreptate, considerând că 
guvernul, atunci când a dat ordonanța, ar fi trebuit să se gândească și la acest aspect, fiind 
proiecte în derulare cu fonduri europene. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că, la data când s-a introdus O.U.G. 
nr.114/2018, partea de creștere din această ordonanță a revenit beneficiarului, în speță  
Consiliului Județean Vaslui și, în prezent, prin acest N+2 ia o parte din această povară de pe 
consiliul județean și o duce către minister. Guvernul care a venit, în ceea ce privește O.U.G. 
nr. 114/2018, nu a făcut decât să taie elementele de fiscalitate către multinaționale, celelalte 
lucruri rămânând valabile și fiind constructive pentru a putea avea forța de muncă necesară. 

Doamna Mihaela-Vica Bîicu precizează că, în momentul emiterii O.U.G. 
nr.114/2018, prima instrucțiune ANAP a fost cea de actualizare a prețului direct proporțional. 
Consideră că era foarte bine gândită, dar acum, la salariul minim, este o problemă reală și ar 
trebui modificată legislația în acest sens pentru că nu-și vor permite constructorii să plătească 
toți muncitorii cu 3.000 lei brut sau din marja de profit la materiale să acopere salariile. Nu 
crede că este posibil la lucrările de amploare. Observă că restul de executat al lucrărilor 
cuprinde partea de instalații de scenă, subliniind, totodată, că știe din experiența proprie că 
sunt foarte costisitoare. Se întreabă cum își va permite noul constructor acest lucru, dar 
rămâne la evaluarea tuturor. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că, în momentul în care la licitație nu se va 
prezenta niciun constructor, va putea fi reexpertizat acest lucru și să fie adusă o sumă din 
fondurile consiliului județean în plus. Dar trebuie să se treacă de etapa de licitație și de 
prezentare. Vine cu următorul exemplu: dacă cei de la Bacău nu s-ar fi prezentat,  dacă nu ar 
fi fost nicio societate comercială  care să se fi prezentat, consiliul județean ar fi trebuit să 
meargă la expertizare și în urma expertizării să iasă alte cifre. Altminteri, liniaritatea acestui 
proiect trebuie menținută. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, afirmă că sunt 
observații adevărate, dar, din păcate, soluțiile pentru acestea nu aparțin consiliului județean. 
Așteaptă ca cei care constată la nivelul legislativului și executivului național să introducă 
modificările cuvenite sau, în absența acestora, să fie repetate procedurile până când va fi 
selectat un executant care să poată finaliza această lucrare de care este mare nevoie, întrucât 
cealaltă locație în care se desfășurau activitățile cultural artistice, Casa Sindicatelor, nu 
aparține consiliului județean, motiv pentru care nu poate influența în niciun fel deciziile în 
ceea ce privește reabilitarea și refuncționalizarea acestui obiectiv. 

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre, cu 
amendamentul aprobat. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  



Cu majoritate de voturi: 26 voturi “pentru” și 8 “abțineri” (Ardeleanu Mihai, 
Bularda Carmen, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu 
Bogdan și Veziteu Gheorghe) a fost adoptată hotărârea privind aprobarea devizului general 
actualizat, devizului general rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei 
Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, 
rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă). 

Nu a votat domnul consilier județean Onofrei Daniel-Garincha.      
 

*    
*    * 

VI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți 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”, cu 
modificările ulterioare, și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, 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.  
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că este vorba de o eroare materială, în 

sensul că au fost însumate alocațiile de la bugetul de stat cu alocațiile de la bugetul local. Prin 
acest proiect se îndreaptă această eroare pentru a se putea da drumul la plățile necesare.  

Nemaifiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Crețescu Valentin și 

Iacob Liviu)  a fost adoptată hotărârea pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 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”, cu modificările ulterioare. 

Nu a votat domnul consilier județean Onofrei Daniel-Garincha.      
*    

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

proiectul de hotărâre pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor 
tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită 
județ Bacău, L = 6,630 km, judetul Vaslui" și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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



2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, 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.  
 
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că prin acest proiect se actualizează 

indicatorii tehnico-economici în baza O.U.G. nr. 114/2018 și atunci se vor putea face plățile pe 
ce s-a executat până acum, în urma ordinului de începere a lucrărilor dat de domnul 
președinte. 

Nemaifiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Crețescu Valentin și 

Iacob Liviu)  a fost adoptată hotărârea pentru aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – 
Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, judetul Vaslui". 

Nu a votat domnul consilier județean Onofrei Daniel-Garincha.      
*    

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor 
tehnico-economici reactualizați, rest de executat, ai obiectivului de investiție ”Reabilitare 
sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor 
uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”, și dă cuvântul 
următorilor consilieri județeni: 

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

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, 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.  
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului vicepreședinte Ciprian-Ionuț Trifan. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că au fost actualizați indicatorii tehnico-

economici pentru a putea depune documentele necesare la Ministerul Dezvoltării, în vederea 
finanțării în continuare pe acest N+2 care s-a instituit de curând. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, consideră că 
mulți dintre consilierii județeni știu că, urmare a acestui contract de finanțare executat până 
acum prin PNDL 1, au rămas aproximativ 4 milioane de lei nefolosiți și, în aceste condiții, se 
produce această reactualizare. Speră că va apărea posibilitatea utilizării  acestei sume de 
bani.  

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 



Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați, 
rest de executat, ai obiectivului de investiție ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a 
sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, 
Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Crețescu Valentin și Onofrei Daniel-Garincha.      
IX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale 
Județul Vaslui în calitate de partener la proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est 
pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice  
(tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” și a încheierii unui acord de parteneriat, și 
dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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.  
Nefiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 33 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Crețescu Valentin) a 

fost adoptată hotărârea privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale 
Județul Vaslui în calitate de partener la proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est 
pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice  
(tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” și a încheierii unui acord de parteneriat. 

Nu a votat domnul consilier județean Onofrei Daniel-Garincha.      
 

*    
*    * 

X. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.224/2020 privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan 
cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legate de 
proiect, precum și a încheierii unui acord de parteneriat, și dă cuvântul următorilor 
consilieri județeni: 

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

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, 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.  
Nefiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 



Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (Crețescu Valentin și 

Teslariu Iuliana)  a fost adoptată hotărârea pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr.224/2020 privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul 
proiectului „Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum și a încheierii unui acord de parteneriat. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Gălățeanu Gelu și Onofrei Daniel-Garincha.      
*    

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

proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
225/2020 privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în 
cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a 
cheltuielilor legate de proiect, și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, 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.  
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni întreabă care ar fi indicatorii pentru muzeu pentru 

participarea în acest proiect, ce anume își dorește muzeul și ce ar îmbunătăți prin acest 
proiect. 

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

Domnul Emilian Agafiței precizează că Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui ar 
trebui să realizeze în cadrul acestui proiect anumite evenimente care sunt clasificate în trei 
categorii: un simpozion științific, o expoziție tematică intitulată ”Epoca lui Ștefan cel Mare” și 
un festival medieval.  

Nemaifiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 33 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Crețescu Valentin)  

a fost adoptată hotărârea pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
225/2020 privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în 
cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a 
cheltuielilor legate de proiect. 

Nu a votat domnul consilier județean Onofrei Daniel-Garincha.      
 

*    
*    * 

XII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe termen limitat, a 
unor dispozitive/echipamente electronice aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui, 
și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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



2. Dorin Emil, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat 
de interes judeţean, 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.  
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Gelu Gălățeanu. 
Domnul Gelu Gălățeanu propune un amendament la art. III paragraful 2 lit. c) care 

se referă la modelul de contract de comodat. Să se renunțe la formularea «în parametrii 
funcționali existenți la momentul preluării», pentru că nu este posibil așa ceva. Este vorba de 
niște tablete, laptopuri sau routere care, chiar după cinci ani de folosință, își pierd valoarea, 
pur și simplu. Dacă se cere oamenilor să le predea în parametrii funcționali la momentul 
predării, asta este greu de realizat. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, apreciază că, cel 
puțin aparent, intervenția domnului consilier este corectă. Nu știe cum ar trebui definiți acești 
parametri funcționali, căci dacă e vorba de parametrii inițiali îi este greu să creadă că orice tip 
de aparatură electronică, după utilizare, poate fi returnată în parametrii funcționali inițiali. 

Domnul Mitică Afteni este de părere că formularea corectă ar fi ”în stare de 
funcționare”, pentru că uzura oricum apare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, apreciază că 
după cinci ani apare, atât uzura morală, cât și cea fizică. Declară că este bine să fie acceptată 
propunerea domnului Gălățeanu. 

Domnul Mitică Afteni întreabă de ce nu sunt date pe termen nelimitat pentru că, 
oricum, consiliul județean nu mai are ce face cu acestea odată luate înapoi. 

Doamna Carmen Bularda apreciază că acestea apar pe inventar și trebuie date la 
casare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că sunt 
proceduri de casare ale obiectelor de pe inventar. 

Nemaifiind intervenții, supune votului amendamentul propus de domnul consilier 
județean Gălățeanu Gelu. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Precizează că amendamentul a fost aprobat cu majoritate de voturi: 31 voturi 

“pentru” și 1 “abținere”. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 

adoptarea proiectului de hotărâre, cu amendamentul aprobat. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 33 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Crețescu Valentin) 

aprobarea dării în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor dispozitive/echipamente 
electronice aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui. 

Nu a votat domnul consilier județean Onofrei Daniel-Garincha.      
 
*    

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special 
din județul Vaslui pentru anul școlar 2021 – 2022, și dă cuvântul următorilor consilieri 
județeni: 

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.  
Nefiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 33 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Crețescu Valentin) a 

fost adoptată hotărârea privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special 
din județul Vaslui pentru anul școlar 2021 – 2022. 

Nu a votat domnul consilier județean Onofrei Daniel-Garincha.      
*    

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui, și dă cuvântul 
următorilor consilieri județeni: 

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.  
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni, luând cuvântul, întreabă dacă există un raport de 

monitorizare al acestui transport pentru anul 2020, excluzând lunile cu situația de urgență. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că o să 

discute acest lucru la compartimentul transport. Există raportări lunare cu situația 
transportului și, într-o ședință ulterioară, dacă se dorește, pot fi aduse la cunoștința întregului 
consiliu informații legate de această problemă.  

Domnul Mitică Afteni declară că se află într-o situație comică, în sensul că are  
angajați care lucrează la schimbul trei și ultima cursă nu merge către Zorleni și trebuie să vină 
soții de acasă ca să le ia pe doamne să poată să plece, și ei vin pe jos. Acesta este motivul 
pentru care a întrebat dacă există o asemenea monitorizare: să știe când a circulat și când nu, 
mai ales că este iarnă. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
este monitorizare, dar, deocamdată, nu are situația în față, însă o va aduce în dezbaterea din 
data viitoare.   

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Crețescu Valentin) a 

fost adoptată hotărârea privind aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Braniște Sorin, Căciulă Mădălin-Claudiu și 
Onofrei Daniel-Garincha.      

*    
*    * 

XV. 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 județeni: 



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.  
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Dan-Liviu Cain. 
Domnul Dan-Liviu Cain precizează că are experiența de anul trecut când, la fiecare 

ședință, era invitat și directorul de la D.G.A.S.P.C. Vaslui. Apreciază că ar fi fost foarte bine 
dacă domnia sa ar fi participat la ședință, pentru a răspunde la întrebări cu privire la 
reorganizarea acestei direcții. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că 
domnul director se află la dispoziția consiliului județean oricând și că-l va invita într-o ședință 
următoare.  

Domnul Gheorghe Veziteu, referindu-se la impactul financiar asupra bugetului local 
pe care îl are adoptarea acestui proiect de hotărâre, subliniază că acesta s-ar ridica, doar în 
cele 11 luni rămase până la sfârșitul anului, la cifra de 198.341 de lei. Dorește să se asigure că 
salariații D.G.A.S.P.C. care vor beneficia de aceste sume în urma concursurilor promovate vor 
lucra mai bine, că vor îmbunătăți productivitatea muncii lor. Precizează că, în urma unui 
calcul făcut de domnia sa, ar rezulta un echivalent a 8 salariați în plus la un salariu minim. 
Speră că, prin aprobarea acestui proiect de hotărâre, să fie adusă o îmbunătățire a muncii 
celor de la D.G.A.S.P.C. Vaslui. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează că, 
legal, după împlinirea unui anumit stagiu, salariații au dreptul să promoveze într-o treaptă 
superioară. Ideea este nu să muncească ceva în plus față de ce există, sunt trepte de salarizare 
și ei obțin treapta de salarizare și trebuie să presteze activitatea conform treptei respective de 
salarizare. Nu au cum să muncească mai puțin sau mai mult, este o apreciere subiectivă. Și 
este încadrarea într-un anumit nivel. Ei sunt obligați să se conformeze fișei postului pentru a 
obține salariul respectiv.  

Domnul Gheorghe Veziteu apreciază că, odată cu promovarea, vor trebui să lucreze 
la noi parametri și s-au ridicat sau se vor ridica la niveluri noi de performanță profesională.  

Doamna Cristina-Mihaiela Tiron declară că, odată cu promovarea, vor lucra după o 
fișă a postului nouă.  

Nemaifiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 

Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 25 voturi “pentru” și 8 “abțineri” (Ardeleanu Mihai, 

Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Popa Vasile, 
Rotariu Bogdan și Veziteu Gheorghe) 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. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Arcăleanu Marius-Marian și Onofrei Daniel-
Garincha.      

*    
*    * 

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

proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul 
Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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.  
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni întreabă care este criteriul după care se selectează acești 

oameni, pentru că se tot angajează la muzeu, deși nu prea are activitate comparativ cu cel de 
la Bârlad. Încasările sunt foarte mici, din câte știe dumnealui. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
este o problemă mai complicată decât încasările și că aici e vorba de concursuri de promovare 
și nu de angajări. Este un singur post vacantat care a fost transformat într-un post de debutant 
pentru că, încercându-se celelalte variante, nu a venit nimeni la concurs.  

Domnul Mitică Afteni amintește că la o ședință anterioară s-a angajat un pedagog 
muzeal. A tot așteptat fișa de post de la doamna director, dar nu a intrat în posesia acesteia 
și, în condițiile în care au fost restricții, nu crede că domnul pedagog a avut activitate prea 
mare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că va 
solicita această fișă încă o dată, pentru că nu este un secret și se va vedea ce activitate 
desfășoară acest pedagog. 

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 24 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (Afteni Mitică 

și Bîicu Mihaela-Vica) și 4 “abțineri” (Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Popa Vasile 
și Rotariu Bogdan) a fost adoptată hotărârea privind modificarea statului de funcții al 
personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, 
Gălățeanu Gelu, Onofrei Daniel-Garincha și Pălăduță Louis-Iulian.      

*    
*    * 

XVII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui, și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 

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.  
Nefiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Crețescu Valentin) a 

fost adoptată hotărârea privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Dorin Emil, Onofrei Daniel-G arincha și 
Pălăduță Louis-Iulian.      

*    
*    * 

XVIII. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad, și dă cuvântul următorilor consilieri județeni: 



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.  
Nefiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 31 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Crețescu Valentin) a 

fost adoptată hotărârea privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad. 

Nu au votat domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui și 
domnii consilieri județeni Onofrei Daniel-Garincha și Pălăduță Louis-Iulian.      

 
* 

Părăsește videoconferința domnul consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Numărul consilierilor județeni prezenți la videoconferință și președintele este 

34. 
*    

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent 
anului 2020, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea 
Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2021 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. 

Domnul Cain Dan-Liviu precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Discuții: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob observă că în proiect se face vorbire despre niște condiții 

excepționale în care se aprobă efectuarea concediului de anul trecut, în anul acesta. Declară 
că nu a reușit în comisia de specialitate să afle toate situațiile despre care spune legea și că, 
în urma discuțiilor purtate cu domnul vicepreședinte Trifan, a aflat niște generalități. 
Consideră că trebuie specificate aceste situații excepționale. Sunt prevăzute de art. 6 din 
Ordonanța Guvernului nr. 80/2003. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că în 
art. 8 sunt definite exact așa: ″în condiții excepționale″ și se presupune a fi acelea care, în 
momentul respectiv, au împiedicat sau nu au făcut posibilă efectuarea zilelor de concediu ale 
persoanei respective. Nu sunt definite strict condiții ca în caz de război, de plecare în armată 
sau orice altceva, ci pur și simplu sunt enunțate condiții excepționale. 
                Totodată, precizează că există motive întemeiate care au condus la elaborarea 
acestui proiect de hotărâre. 

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 29 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (Iacob Liviu) și 1 

“abținere” (Crețescu Valentin) a fost adoptată hotărârea privind aprobarea efectuării 
concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de către persoanele cu funcții de 
demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2021. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Căciulă Mădălin-Claudiu, Onofrei Daniel-
Garincha și Pălăduță Louis-Iulian.      

*    
*    * 



XX. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun 
adoptării 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. 

Domnul Cain Dan-Liviu precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Nefiind discuții, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 

supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 29 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Crețescu Valentin) a 

fost adoptată hotărârea privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun 
adoptării Consiliului Județean Vaslui. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Chirica Lucian-Corneliu, Dorin Emil, Onofrei 
Daniel-Garincha și Pălăduță Louis-Iulian.   

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

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan informează că domnul consilier județean Gheorghe 
Veziteu are probleme cu conectarea pe aplicația Zoom. Totodată, adresează rugămintea 
personalului de la Compartimentul informatică să verifice acest lucru.    

     
* 

Participă la videoconferință și domnul consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Numărul consilierilor județeni prezenți la videoconferință și președintele este 

35. 
* 

XXI. La punctul douăzeci și unu pe ordinea de zi, domnul Dumitru Buzatu, 
președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă Raportul anual al finanțărilor 
nerambursabile din fondurile publice ale unității administrativ-teritoriale Județul Vaslui, 
prin Consiliul Județean Vaslui, pentru anul 2020. 

Domnul președinte adresează consilierilor județeni rugămintea de a parcurge 
raportul pe care-l au la îndemână și, dacă sunt pregătiți, să poarte discuții pe seama acestuia. 
În caz contrar, aceste discuții pot fi purtate și într-o ședință viitoare, pentru ca fiecare 
consilier județean să aibă timpul necesar studierii acestuia. 
                Întrucât domnii consilieri județeni Cristina-Mihaiela Tiron și Mitică Afteni sunt de 
acord cu această propunere, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că acest raport va fi discutat în ședința următoare.   
    
                                                            * 
                                                         *    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
doamnei Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului. 

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului, luând cuvântul, 
referindu-se la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită  a acelor dispozitive 
electronice, precizează că, inițial, consiliul județean nu a avut prevăzut în program votul 
pentru amendament și, din acest motiv, a fost supusă de două ori hotărârea la vot.  

Întrucât la amendament a rezultat o abținere, după care s-a reluat procedura pentru 
tot proiectul, s-a șters din aplicație numele persoanei care s-a abținut. Această persoană nu 
poate fi identificată pentru a fi trecută în procesul-verbal. Solicită persoanei care s-a abținut 
la amendamentul făcut de domnul Gălățeanu Gelu să aducă la cunoștință acest lucru. 

Domnul Dan-Liviu Cain propune să fie votat încă o dată amendamentul. 
Doamna Diana-Elena Ursulescu afirmă că nu e posibil. 
Doamna Nicoleta Filip, salariat în cadrul Compartimentului informatică, informează 

că programul ședinței permite doar 25 opțiuni de vot, acestea fiind completate din start. 



Pentru respectivul amendament s-a suprascris când s-a lansat a doua oară opțiunea de vot. Ar 
trebui închisă această întâlnire on line și deschisă o alta. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, arată că, întrucât 
nimeni nu precizează dacă s-a abținut, își asumă dumnealui această abținere. 

Doamna Diana-Elena Ursulescu amintește, totodată, consilierilor județeni că au 
obligația de a prezenta un raport anual de activitate. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îi roagă pe 
domnii consilieri județeni să facă tot ceea ce este posibil, observând că, pentru unii timpul de 
raportare a fost foarte scurt, iar pentru alții activitatea a fost mai lungă. Precizează că sunt 
niște documente legale care se cer și aceste rapoarte trebuie întocmite și predate  într-un 
timp rezonabil la consiliul județean. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că a avut o problemă tehnică, motiv pentru 
care nu a putut participa la punctele 19 și 20 de pe ordinea de zi. 
   

* 
*    * 

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

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 25 ianuarie 2021. 
 
Ora 1700 

 

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