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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 08 ianuarie 2021, 

în ședința extraordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

ORA 11,00 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide lucrările 

şedinţei extraordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
1/2021. 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 33 consilieri judeţeni în funcţie și 
președinte, participă la lucrări un număr de 28 consilieri județeni și președintele, lipsind 
nemotivat domnii consilieri județeni Crețescu Valentin, Onofrei Daniel-Garincha, Pălăduță 
Louis-Iulian, Tiron Cristina-Mihaiela și Voicu Vasile, şedinţa este legal constituită. 

Se declară deschise lucrările acesteia. 
Întrucât, doamna Diana – Elena Ursulescu, secretarul general al județului, este în 

concediu de odihnă, participă la şedinţă doamna Dragomir Mihaela, director executiv în cadrul 
Direcției Administrație Publică, precum și directorii şi şefii compartimentelor de specialitate ai 
consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâri. 

 
* 

 
Participă la videoconferință domnul consilier județean Voicu Vasile. 
Numărul consilierilor județeni prezenți la videoconferință și președintele este 

30. 
 

* 
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.  Depunerea jurământului de către consilierul judeţean al cărui mandat a fost 
validat; 

2.  Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare; 

3.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în 
Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru 
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul 
Negrești - județul Vaslui (APC). 

4.  
* 

 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 

plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi (25 voturi “pentru”). 
Nu au votat domnii consilieri județeni Ardeleanu Mihai, Căciulă Mădălin-Claudiu, 

Gălățeanu Gelu, Veziteu Gheorghe și Zara Costel. 
 

* 
 



 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, vine cu 

propunerea ca proiectele de hotărâri cuprinse pe ordinea de zi să nu mai fie prezentate, cu 
excepţia avizelor Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea 
consiliilor locale, ținând cont că acestea au fost dezbătute în cadrul comisiei de specialitate. 

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

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi: 25 voturi “pentru”, 1 vot 
“împotrivă” (Afteni Mitică) și 1 “abținere” (Rotariu Bogdan). 

Nu au votat domnii consilieri județeni Ardeleanu Mihai, Gălățeanu Gelu și Veziteu 
Gheorghe. 

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

că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi, este necesar votul 
majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, potrivit prevederilor art. 139  
alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
* 

 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, informează 

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 şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Vaslui din data de 21 decembrie 2020 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 21 decembrie 2020. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot pentru procesul-

verbal încheiat în ședința extraordinară a consiliului județean din data de 21 decembrie 2020. 
Conținutul procesului-verbal din data de 21 decembrie 2020 a fost aprobat cu cu 

unanimitate de voturi (28 voturi “pentru”). 
Nu au votat domnii consilieri județeni Ardeleanu Mihai și Voicu Vasile. 
 

* 
                                                                    *    * 

 
I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, trece la 

punctul privind depunerea jurământului de către supleantul al cărui mandat a fost validat de 
Tribunalul Vaslui prin Încheierea pronunțată în dosarul nr. 2472/89/2020 din 22 decembrie 
2020. 

 Potrivit dispozitivului încheierii, s-a admis cererea Consiliului Județean Vaslui și a 
fost validat mandatul domnului consilier județean Popa Bogdan-Vasile – Partidul Social 
Democrat. 

* 
 
 
 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, invită pe domnul 
consilier să depună jurământul prevăzut de art.117 alin.(1) din Codul administrativ, cu 
precizarea că acesta poate fi depus și fără formulă religioasă.  

 
                                 *  

 Are loc depunerea jurământului de către consilierul județean supleant. 
Numărul consilierilor județeni prezenți la videoconferință și președintele este 

31. 
 
                              * 

Domnul Bogdan-Vasile Popa mulțumește președintelui Consiliului Județean Vaslui și 
domnilor consilieri județeni, cu precizarea că își dorește o colaborare fructuoasă în beneficiul 
locuitorilor județului Vaslui. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că speră 
într-o bună colaborare pentru atingerea obiectivelor și îl invită pe domnul consilier județean să 
participe la desfășurarea ședinței. 

                                   * 
 
    Domnul consilier județean Popa Bogdan-Vasile a primit o mapă care conține: adresa 

nr.150/06.01.2021 pentru depunerea declarației de avere și a declarației de interese, 
regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean, extrase din legislația 
referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali, Ghidul privind 
incompatibilitățile și conflictul de interese, Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi 
interese. 

 
                                                                      * 
                                                                   *    * 

II. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare 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 unanimitate de voturi (30 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 168/2020 privind organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Nu a votat domnul consilier județean Ardeleanu Mihai.      
 

* 
Participă la videoconferință domnii consilieri județeni Onofrei Daniel-Garincha și 

Pălăduță Louis-Iulian. 
Numărul consilierilor județeni prezenți la videoconferință și președintele este 

33. 
 

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

proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea 
Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru 
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul 



Negrești - județul Vaslui (APC) 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.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni, luând cuvântul, întreabă, ținând cont de faptul că, potrivit 

legii, până acum, președintele consiliului județean a fost în această asociație și de acum 
înainte tot domnia sa va fi, dacă pentru Bârlad există vreun plan de rezolvare a problemelor în 
ceea ce privește canalizarea, întrucât există o mare problemă cu inundațiile. A înțeles că la 
proiectul depus anterior au fost niște erori în ceea ce privește dimensionarea și dorește să știe 
cum gândește această asociație să rezolve problema respectivă. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, recomandă, 
având în vedere faptul că domnul Mitică Afteni este consilier nou, să facă o informare cât mai 
exactă asupra proiectului de reabilitare a sistemului de apă și canalizare. Este vorba de 2 
proiecte mari și de alte proiecte mai mărunte, prin care se încearcă rezolvarea problemei 
reabilitării sistemului de apă și canalizare, și extinderea în toate localitățile Județului Vaslui, 
în cele cu peste 2.000 de locuitori, a rețelelor de apă și canalizare.   

Nu știe la ce dimensionare se referă domnul consilier județean Afteni, dar Bârladul 
are un reprezentant în cadrul Asociației pentru dezvoltare intercomunitară care, după părerea 
sa, este persoana cea mai importantă din administrația publică locală, precizând: “Îmi vine 
foarte greu să spun lucrurile acestea, pentru că nu-și face simțită prezența la ședințele 
noastre și, de fapt, pentru că ar trebui să fie piesa principală. Eu îl cunosc bine pe domnul 
Boros și cred că, de data aceasta, va avea o atitudine mai constructivă în ceea ce privește 
derularea acestor proiecte și depășirea dificultăților. Dificultățile nu sunt generate de greșeli 
de proiectare, deși este complicat să discutăm aici de proiectare, având în vedere că este o 
aplicație întreagă.” 

Informează că, pe Programul Operational Sectorial au fost alocați 100 milioane euro 
pentru implementarea acestei aplicații și apoi, o parte din acești bani au fost fazați pe 
Programul Operational Sectorial Infrastructura Mare care se derulează în acest moment. 
Dificultatea vine din lipsa mâinii de lucru, a întreprinzătorilor.  

Declară că a fost nevoie să scoată de 6-7 ori la licitație o anumită parte din rețelele 
de apă și canalizare care urmau să fie reabilitate, pentru că nu se prezenta nimeni, cu 
mențiunea că, “Abia acum, cu foarte mare greutate, am reușit să depășim acest obstacol. Pe 
piața muncii și a societăților de profil nu există forță de muncă disponibilă. Noi am fi bucuroși 
să vină, nu o societate la achizițiile noastre, ci două-trei, pentru a avea o concurență loială. 
Din păcate, în cele mai multe cazuri, nu avem decât să constatăm că nu s-a prezentat 
nimeni.” 

Sperând că aceste lucruri se vor mai schimba, propune, în luna ianuarie, realizarea 
unei prezentări exacte a situației, în consiliul județean, și invitarea conducerii Societății 
Aquavas la ședințele consiliului județean pentru a furniza informații directe, menite să ajute la 
cunoașterea situației acestor aplicații, dar și pentru a vedea care este perspectiva rezolvării 
problemelor privind reabilitarea sistemului de apă. Declară că Bârladul este cea mai 
complicată parte de rezolvat, având în vedere rețelele cele mai extinse și cele mai vechi 
dintre localitățile Județului Vaslui, iar sumele alocate sunt foarte mari.  

Consideră că pot fi expuse foarte multe lucruri în legătură cu situația actuală, dar 
mai bine este să se apeleze direct la sursă, la cei care au depus aplicația, pentru a face un 
scurt rezumat și a oferi explicații în legătură cu aceste proiecte, tuturor acelora care doresc. 

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

Domnul Marius-Marian Arcăleanu, luând cuvântul, declară: “Bună ziua, stimați 
colegi! Bună ziua, domnule președinte! La mulți ani, pentru că nu am apucat să transmit 
urările colegilor! Vă doresc să aveți un an exact cum vi-l doriți, cu multă sănătate, în primul 
rând! 



Aș vrea să întăresc ideea pe care, pe finalul intervenției dumneavoastră ați 
avansat-o, și mă bucur mult pentru lucrul acesta, că aveți această disponibilitate, de a aloca o 
oră, mai mult sau mai puțin, într-o ședință de consiliu județean sau în afara ședințelor de 
consiliu județean, să ne faceți o invitație nouă, consilierilor județeni, la care să participăm 
pentru a ne fi prezentat în amănunt ce înseamnă acest proiect pe care îl desfășoară 
Aquavasul, pentru că eu cred că s-ar lămuri multe lucruri.  

Eu m-am mirat că, în răspunsul pe care l-ați dat domnului consilier, ați adus în 
discuție această problemă, a forței de muncă. Nu știu dacă, chiar problema forței de muncă 
este în momentul de față în ce privește desfășurarea acestui mare program, și nu știu dacă nu 
au fost alte lucruri care au făcut ca municipiul Bârlad, nici în acest moment, să nu aibă 
lucrările începute la extinderea rețelei de apă și canalizare și, probabil, și înlocuirea unei 
părți din ele. 

Așadar, în concluzie, subliniez acest lucru și aș dori, din partea dumneavoastră, să 
stabiliți chiar acum, în această ședință, o dată și o oră când să venim să înțelegem și noi ce se 
întâmplă cu acest program. Vă mulțumesc!  ”  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că a 
avansat ca dată ședința următoare a consiliului județean, întrucât intervenția domnului 
consilier județean Arcăleanu i-a confirmat faptul că, există foarte multe persoane noi în cadrul 
consiliului județean. Este bine ca, dincolo de informațiile culese din presă sau prin diferite 
intervenții, sau comunicate, să se cunoască aceste aplicații în mod direct de la aplicant. 

Recomandă un proces de conștientizare pentru a înțelege cu toții că, gestiunea 
acestui proiect, este o gestiune comună a consiliului județean și a tuturor primăriilor din județ 
prin reprezentanții lor în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară, declarând: “Și 
aceasta, nu numai ca o expresie a voinței noastre, că dorim să facem acest lucru, ci ca urmare 
a prevederilor legale. Așa prevede legea, altminteri nu puteam să accesăm Programul 
Operațional Sectorial și să obținem finanțarea pentru această aplicație. Mai mult decât atât, 
știți cu toții că sunt județe, inclusiv Bucureștiul, care nu au putut accesa aceste fonduri din 
cauza faptului că nu au putut să formeze Asociații de dezvoltare intercomunitară, și alte 
cauze, ceea ce, cred eu, că arată că este o notă bună pentru noi. 

Cât despre cauzele întârzierilor, eu aștept ședința care va fi publică și oricine 
poate să participe. Îi așteptăm pe toți cu cel mai mare interes, să fie prezenți și, în același 
timp, și implicați în dezbaterea privind implementarea acestui proiect și perspectiva POIM-
ului, adică Programul Operațional Infrastructura Mare.” 

Consideră că va trebui acceptată ideea și, după aceea și realitatea, că acest 
program se va mai implementa încă vreo 6-7 ani, întrucât nu este simplu să duci la capăt 
extinderea rețelelor de apă și canalizare în toate localitățile județului Vaslui. Deocamdată, în 
prima parte a Programului Operațional Sectorial, acest program a fost implementat doar în 
orașele care fac parte din această asociație, fiind vorba de cele menționate în titlul hotărârii.  

Propune să rămână stabilită ca dată a întâlnirii, viitoarea ședință ordinară a 
consiliului județean care, probabil, va fi peste două săptămâni. 

Nemaifiind discuții, supune votului adoptarea proiectului de hotărâre. 
Solicită Compartimentului informatică lansarea opțiunii de vot.  
Cu majoritate de voturi: 28 voturi “pentru” și 3 “abțineri” (Arcăleanu Marius-

Marian, Chirica Lucian Corneliu și Rotariu Bogdan), a fost adoptată hotărârea privind 
desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru 
dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui (APC). 

Nu au votat domnii consilieri județeni Ardeleanu Mihai și Prisacaru Dan-Eduard.    
   

                                                                 * 
                                                              *    * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune atenției 
ideea de a organiza în limitele legii, sărbătorirea zile de 24 ianuarie, declarând: “Noi am ținut, 
în mod special, ca toate momentele simbolice în evoluția statului român să fie marcate prin 
manifestări publice. Dacă aveți sugestii sau vreo idee în legătură cu ceea ce ar fi mai bun 



pentru noi de organizat, vă rog să transmiteți lucrurile acestea în perioada care urmează până 
la data de 24 ianuarie, pentru a fi menționate în programul acestei zile.” 

Urează tuturor colegilor La mulți ani, sperând că va avea ocazia să transmită aceste 
urări și direct, în cadrul următoarei ședințe a consiliului județean.  

Mulțumind pentru participarea la ședință, declară închise lucrările şedinţei 
Consiliului Judeţean Vaslui. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 08 ianuarie 2021. 
 
Ora 1125 

 
 

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

 
 
  
  
 

 
     
 
 
 
 
                    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


