ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 22 mai 2012, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Vaslui,
care are loc la ora 16,00

ORA 16,00
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui,
deschide lucrările şedinţei arătând că, din numărul total 32 de consilieri judeţeni în
funcţie şi preşedintele, participă la lucrări un număr de 31 de consilieri judeţeni,
lipsind domnul Ştefănescu Constantin .
Declar deschise lucrările acesteia.
Din partea Instituţiei prefectului trebuia să vină domnul prefect, dar ţinând
cont că la ora 1800 are loc o videoconferinţă, vă roagă să îl scuzaţi pentru absenţă.
Ca invitaţi iau parte:
- domnul Gelu-Laurenţiu Chiriac, director, Muzeul judeţean „Ştefan cel
Mare” Vaslui;
- domnul Gheorghe Dascălu, manager interimar, Spitalul judeţean de
urgenţă Vaslui;
- domnul Chircu Constantin, consilier superior, Direcţia tehnică –
Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport;
- directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean;
- reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de radio şi televiziune.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui
Avem o propunere de ultimă oră, ţinând cont de situaţia din judeţ din
ultimele zile, şi mă refer aici la ploile torenţiale care au avariat numeroase drumuri
judeţene şi comunale. Până la ora începerii şedinţei avem 10 (zece) solicitări urgente,
dar încă se mai fac cercetări pe teren, deci e posibil să mai apară astfel de probleme.
Propun adăugarea unui Amendament la primul punct de pe ordinea de zi.
Supun votului această propunere.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” propunerea de adăugare a Amendamentului a fost
aprobată.

Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi,
proiect care a fost adus la cunoştinţă publică prin difuzarea pe site-ul consiliului
judeţean:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului
Vaslui pe anul 2012;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;
3. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 10,35 ha
livadă, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Muzeului judeţean
“Ştefan cel Mare” Vaslui, în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două suprafeţe de teren
situate în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr.233, aflate în proprietatea publică
a judeţului Vaslui şi în administrarea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea inventarelor bunurilor proprietate
publică şi privată a judeţului Vaslui pe anul 2011;
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008/2013, în judeţul
Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru
servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul Huşi - Olteneşti;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a
bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi
echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”, către Spitalul Judeţean de Urgenţă
Vaslui;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii publice al
judeţului Vaslui, pe anul 2012;
10. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului
judeţean Vaslui desemnat în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă “Aurora” Vaslui;
11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vaslui;
12. Raport de audit financiar privind contul de execuţie bugetară al judeţului
Vaslui, pe anul 2011.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi ?
Dacă nu sunt, supun votului proiectul ordinii de zi prezentat.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
*
*

*
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Domnul Vasile Mihalachi
Vă aduc la cunoştinţă că, potrivit art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.77 din
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua parte la
deliberarea şi adoptarea hotărârilor, consilierii care au interes patrimonial în problema
supusă dezbaterii.
Dacă sunt asemenea situaţii, sunteţi obligaţi să anunţaţi înainte de începerea
dezbaterilor interesul patrimonial pe care-l aveţi în problema respectivă.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
Ţinând cont că proiectele de hotărâri cuprinse pe ordinea de zi au fost
dezbătute în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea
să nu mai fie prezentate, cu excepţia rapoartelor comisiilor de specialitate.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea ca proiectele de hotărâri
de pe ordinea de zi să nu mai fie prezentate, trecându-se direct la discuţii.
*
Cât priveşte modalitatea de vot, vă propun să folosim, pentru adoptarea
proiectelor de hotărâri, votul deschis, prin ridicarea mâinii cu excepţia proiectului de
hotărâre de la punctul 10, pentru care, fiind cu privire la persoane, vom utiliza votul
secret, potrivit prevederilor art.45, alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului
deschis la adoptarea proiectelor de hotărâri.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe
ordinea de zi, este necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi şi preşedinte, cu
excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 1-2, pentru adoptarea cărora este
necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie şi preşedinte (17) şi a proiectelor de
hotărâri de la punctele 3, 4 şi 5 pentru adoptarea cărora este necesar votul a două
treimi din numărul consilierilor în funcţie şi preşedinte (22), potrivit prevederilor
art.45, alin.(2) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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*
*

*

Domnul Vasile Mihalachi
Conform art.42 alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vi s-a pus la dispoziţie
procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului judeţean din 20 aprilie 2012, în
vederea luării la cunoştinţă a conţinutului acestuia.
Precizez că în cadrul şedinţei aveţi posibilitatea să contestaţi conţinutul
procesului-verbal şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa
amintită.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 20 aprilie 2012.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa
consiliului judeţean din data de 22 aprilie 2012.
*
*

*

Domnul Vasile Mihalachi
I. La primul punct de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Nistor să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Proiectul de hotărâre priveşte rectificarea a II-a a bugetului local, atât la
venituri, cât şi la cheltuieli. Astfel partea de venituri se suplimentează cu suma de
1.037.140 lei, sumă obţinută din donaţii şi sponsorizări pentru Direcţia generală de
asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui şi pentru Centrul şcolar pentru educaţie
incluziva „C.Pufan”, şi o sumă de 1.032.920 lei de la Agenţia Fondului de Mediu,
contribuţia acesteia la programul de împădurire de la Codăeşti, Fălciu, Rebricea şi
Ştefan cel Mare.
Cât priveşte partea de cheltuieli, s-au repartizat banii primiţi de la Agenţia
Fondului de Mediu celor patru comune, există mişcări de sume pentru a acoperi
nevoile actuale ale unităţilor subordonate, cât şi necesităţile privind alegerile locale.
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O altă prevedere legată de cheltuieli se referă la sumele necesare pentru
reparaţia drumurilor, podurilor şi podeţelor afectate de ploi. Deocamdată, este vorba
doar de 10 comune din judeţ, dar e posibil să mai apară şi alte solicitări. Colegii mei
din cadrul Consiliului judetean Vaslui lucrează la documentaţia pentru Guvern pentru
finanţarea acestor cheltuieli făcute din rezerva judeţului Vaslui. Amendamentul pe
care îl propunem va modifica conţinutul art.4 şi art.7 din proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Croitoru
Care sunt cele 10 comune afectate de ploi ?
Domnul Marin Nistor
Este vorba de Vultureşti, Dumeşti, Voineşti, Deleni, Ştefan cel Mare,
Codăeşti, Coroieşti, Soleşti, Tăcuta şi Lipovăţ.
Domnul Vasile Mihalachi
Mai sunt şi alte întrebări ?
Doamna Ana Gabriela Timofte
La punctul 3 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind preluarea
livezii din administrarea Muzeului judeţean, dar la rectificarea bugetului local se
regăseşte o sumă de bani la muzeu pentru plantat copaci.
Domnul Vasile Mihalachi
Aş fi dat explicaţii legate de aceasta când ajungeam la respectivul proiect,
dar dacă tot aţi adus în discuţie, vă explic acum. Este vorba de puieţii plantaţi de
muzeu în primăvară.
Mulţumesc. Alte întrebări?! Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului
de hotărâre, împreună cu amendamentul sus-menţionat.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
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Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 10.
- Supune votului adoptarea articolului 11.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 11.
- Supune votului adoptarea articolului 12.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 12.
- Supune votului adoptarea articolului 13.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 13.
- Supune votului adoptarea articolului 14.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
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Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 14.
- Supune votului adoptarea articolului 15.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 15.
- Supune votului adoptarea articolului 16.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 16.
- Supune votului adoptarea articolului 17.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 17.
- Supune votului adoptarea articolului 18.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 18.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea privind rectificarea a II-a a
bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2012.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
II. La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Nistor să ne prezinte proiectul de hotărâre.
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Domnul Marin Nistor
Proiectul rectificării bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012 cuprinde la venituri
suplimentarea acestora cu suma de 114.202 lei.
Este vorba de venituri ce le încasează Muzeul „Vasile Pârvan” Bîrlad ca
urmare a finalizării şi înaintării raportului preliminar aferent contractelor de prestări
servicii arheologice încheiate cu firma de construcţii pentru Drumul european 581 şi
transferul unor fonduri din bugetul local al judeţului pentru finanţarea unor cheltuieli
la Muzeul „Ştefan cel Mare” Vaslui şi la Centrul de asistenţă medico-socială
Codăeşti.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Alte întrebări?! Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului
de hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
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Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 10.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea privind rectificarea a II-a a
bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2012.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
III. La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 10,35 ha livadă, proprietate
publică a judeţului Vaslui, din administrarea Muzeului judeţean “Ştefan cel
Mare” Vaslui, în administrarea Consiliului judeţean Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea
domeniului public şi privat de interes judeţean, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Ionela Bocăneţ să ne prezinte acest proiect de
hotărâre.
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Doamna Ionela Bocăneţ
Prezentul proiect de hotărâre este iniţiat ca urmare a propunerii formulate
prin adresa nr.377/15.05.2012 de către Muzeul judeţean, prin care ne face cunoscut
faptul că nu poate întreţine financiar şi material plantaţia pomicolă în suprafaţă de
10,35 ha, situată în localitatea Emil Racoviţă, comuna Dăneşti. Cerea instituţiei a fost
motivată de faptul că lucrările de întreţinere şi extindere a acestei plantaţii pomicole
presupun un buget de cheltuieli mult mai mare şi un personal specializat în domeniu,
iar instituţia nu dispune de fondurile necesare şi nici de personal specializat.
Domnul Valeriu Popa
Am înţeles de ce se solicită trecerea în administrarea Consiliului judetean
Vaslui. Despre ce fel de pomi fructiferi este vorba ?
Domnul Vasile Mihalachi
Avem meri şi cireşi, şi urmează să plantăm peri şi vişini. Nu e plantată
întreaga suprafaţă, pe o bună parte au fost plantaţi pomi ornamentali. Intenţia noastră
este să o dăm Direcţiei de drumuri şi poduri, care să angajeze 3 ingineri horticoli şi să
se ocupe de amenajarea şi administrarea zonei.
Domnul Valeriu Popa
O să trebuiască să se facă totul mecanizat şi trebuie specialişti. Ar trebui
concesionată sau dată în arendă la cineva care poate să se ocupe de ea în mod
corespunzător.
Domnul Vasile Mihalachi
Livada are doar 2 ani. Trebuie făcute foarte multe, la ora actuală pomii fiind
plantaţi în iarbă.
Domnul Dumitru Buzatu
Ştiu că aţi citit presa locală, dar nu cred că e cazul să luaţi în serios tot ce
citiţi. Am luat în administrare acest teren pentru că nu se poate vinde. Dorim să îi
asigurăm o bună îngrijire, cu servicii specializate (pe care v-a trebui să le
achiziţionăm), ca în 4-5 ani să intre pe rod. Asta e intenţia noastră. Dacă cei de la
Direcţia de drumuri şi poduri se pot ocupa, o vor face, dacă nu angajăm pe alţii.
Domnul Corneliu Bichineţ
În urmă cu 8 ani, noi 3 şi o serie de consilieri am mers la Racoviţă împreună
cu domnul Mancaş şi am văzut în ce stare era clădirea. A fost reparată clădirea şi
gardul deoarece vitele oamenilor din comună intrau în livadă la păscut. Încercaţi şi
dumneavoastră, până la sfârşitul mandatului sau în mandatul următor, să vizitaţi
această zonă. Au început plantările de ceva vreme, cu sprijinul domnul Vasile
Mihalachi, şi a ieşi o livadă foarte frumoasă. Vom găsi împreună o soluţie cu privire
la situaţia acestei livezi pe viitor. Nu vinde nimeni pământul. Mulţumit domnule
Tănăsuc ?
Domnul Dumitru Buzatu
Articolul din ziar era cu titlu de pamflet domnule vicepreşedinte.
Domnul Vasile Mihalachi
Nu se va planta tot pământul. O parte va fi dat în administrarea şcolii, o
parte va fi dat la săteni. De asemenea, primăria a solicitat o parte din teren pentru
amenajarea unui teren de sport. O să mai urmeze hotărâri legate de această suprafaţă.
Domnul Ioan Stamate
Cum rămâne cu drumul judeţean 247 care trece pe acolo ?
10

Domnul Vasile Mihalachi
E drum de interes judeţean, deci se lucrează la el, e trecut la licitaţie.
Domnul Dumitru Marin
Cel mai ieftin era să se mai angajeze 2-3 oameni la Muzeul judeţean, care
să se ocupe special de asta.
Domnul Vasile Mihalachi
Aşa am gândit şi eu acu ceva vreme. Dar acolo unde nu te ocupi, ajunge să
se distrugă.
Alte întrebări?! Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea privind transmiterea unui
teren în suprafaţă de 10,35 ha livadă, proprietate publică a judeţului Vaslui, din
administrarea Muzeului judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui, în administrarea
Consiliului judeţean Vaslui.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
IV. La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind aprobarea închirierii a două suprafeţe de teren situate în municipiul
Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr.233, aflate în proprietatea publică a judeţului
Vaslui şi în administrarea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea
domeniului public şi privat de interes judeţean, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
11

Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Ionela Bocăneţ să ne prezinte acest proiect de
hotărâre.
Doamna Ionela Bocăneţ
Prin adresa nr.6470/10.05.2012 Spitalul judeţean de urgenţă Vaslui a
solicitat aprobarea închirierii a două suprafeţe de teren de 15 mp pentru amenajarea
unor chioşcuri de produse alimentare şi industriale de strictă necesitate pentru
bolnavi.
În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, închirierea
bunurilor proprietate publică a judeţului se aprobă prin hotărârea consiliului judeţean.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Întrebări?! Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea privind aprobarea închirierii
a două suprafeţe de teren situate în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare
nr.233, aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea
Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui.
*
* *
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Domnul Vasile Mihalachi
V. La punctul cinci de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
pentru aprobarea inventarelor bunurilor proprietate publică şi privată a
judeţului Vaslui pe anul 2011.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea
domeniului public şi privat de interes judeţean, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Ionela Bocăneţ să ne prezinte acest proiect de
hotărâre.
Doamna Ionela Bocăneţ
Inventarierea bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului, care se
face anual, s-a realizat de către o comisie de inventariere constituită în acest scop prin
Dispoziţia nr.306/07.09.2011 a Preşedintelui Consiliului judetean Vaslui.
Pe baza datelor prezentate de comisia de inventariere şi în urma valorificării
rezultatelor operaţiunii de inventariere, a rezultat faptul că operaţiunea a fost
finalizată şi materializată în termenul legal, nu s-au constatat deficienţe şi nu s-au
înregistrat diferenţe.
Domnul Corneliu Bichineţ
Vreau să vă mulţumesc că mi-aţi încredinţat funcţia de preşedinte al acestei
comisii, o răspundere foarte mare.
Domnul Vasile Mihalachi
Noul preşedinte vă va da sarcini mult mai dificile.
Domnul Dumitru Buzatu
Vreau să subliniez că şi eu am fost de multe ori preşedintele acestei comisii
şi nu e o sarcină foarte grea.
Domnul Vasile Mihalachi
Întrebări?! Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2.
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*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea pentru aprobarea inventarelor
bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui pe anul 2011.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
VI. La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate pentru perioada 2008/2013, în judeţul Vaslui, aprobat prin
Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea
domeniului public şi privat de interes judeţean, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Chircu Constantin să ne prezinte acest proiect de
hotărâre.
Domnul Chircu Constantin
Potrivit Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile
judeţene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să
controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativteritorială a acestora.
Prin Hotărârea nr. 39 din 14 martie 2008, pe baza propunerilor formulate
de autorităţile publice locale şi operatorii de transport persoane şi cu avizul comisiei
paritare a fost aprobat Programul de transport persoane prin curse regulate valabil în
perioada 2008 – 2011.
Cu toate acestea, după atribuirea traseelor şi eliberarea licenţelor de traseu
s-au primit, după primele patru modificari a graficelor de circulaţie,in 2012, încă 35
solicitări şi propuneri cu privire la actualizarea programului de transport judeţean,
pentru 33 de trasee, referitoare la numărul de curse şi a orelor din graficele de
circulaţie insumand un numar total de 77 solicitari de modificare, din care 73 au fost
rezolvate favorabil, la care se mai adaugă doua modificări făcute din oficiu, prin
eliminarea a două curse, C2 si C3, datorită faptului ca pe taseul 105 Huşi – Fălciu, la
solicitarea din anul 2011, transportatorul nu ne-a adus la cunostinta că folosea acelasi
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mijloc de transport si pe un traseu interjudetean in aceasi perioda de timp, fapt
constatat de reprezentantii nostri ulterior aprobarii programului de transport din 2011.
Doua solicitari de modificare au fost respinse pentru neindeplinirea
conditiilor legale.
În urma evaluării din punct de vedere al oportunitatii si legalitatii
solicitarilor propunem spre aprobarea dumneavoastra, un numar de 99 de modificari
pe 30 de trasee.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Întrebări?!
Domnul Ioan Stamate
Merg zilnic pe teren. Sunt o mulţime de trasee aprobate cu autobuze
necorespunzătoare. Propun să nu se mai aprobe astfel de mijloace de transport, să nu
ne mai batem joc de oameni şi să le asigurăm mijloace de transport corespunzătoare.
În ceea ce priveşte traseul de la Vaslui la Dăneşti nu s-a reparat drumul, ci s-a scos
din circuit traseul.
Domnul Gheorghe Stoica
Cred că trebuie făcută o scurtă precizare. Ceea ce se aprobă prin programul
judeţean sunt traseele şi nu operatorii de transport. Aceştia participă la licitaţie, la
nivel naţional, şi obţin traseele în funcţie de punctajul obţinut.
Domnul Dumitru Buzatu
Domnul Chircu ce e cu traseul de la Teleajna la Bereasa.
Domnul Chircu Constantin
Anul trecut s-a prelungit traseul la solicitarea consilierilor. Drumul s-a
deteriorat datorită maşinilor de tonaj mare. Dacă se va reabilita drumul, se va
reintroduce şi traseul respectiv.
Domnul Dumitru Buzatu
Nu am cunoştinţă ca vreun drum judeţean să fie impracticabil pentru
mijloacele de transport în comun. Suntem totuşi într-o zonă temperată, cu excepţia
iernii, se poate circula pe acest drum. Există cereri în acea zonă ? Avem operatori de
transport dispuşi să parcurgă această zonă ? Să mai fie analizată această problemă.
Domnul Chircu Constantin
Este drum de pământ. Zona este totuşi acoperită de programul de transport,
oamenii nu rămân pe drumuri.
Domnul Vasile Mihalachi
Este vorba de pct. h) de la art.1. Propun să trecem la votarea proiectului de
hotărâre fără acest punct, care va fi amânat până la şedinţa următoare.
Doamna Anca Dima
Este vorba de pct.b) de la art.1, nu de h).
Domnul Vasile Mihalachi
Atunci propun să se amâne întregul proiect de hotărâre până la clarificarea
situaţiei.
- Supun votului propunerea de amânare a proiectului de hotărâre.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
15

În unanimitate, a fost aprobată amânarea proiectului de hotărâre privind
actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate pentru perioada 2008/2013, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea
Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
VII. La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Huşi –
Olteneşti.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea
domeniului public şi privat de interes judeţean, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Chircu Constantin să ne prezinte acest proiect de
hotărâre.
Domnul Chircu Constantin
Acest proiect s-a bazat pe documentaţia depusă de către operatorul de
transport S.C. ANTA 95 S.R.L. Huşi, prin care se propune înfiinţarea unui traseu, în
vederea reglementarii transportului salariaţilor navetişti de la S.C. PORTEXTILE
S.R.L. Huşi si S.C. HUŞANA S.R.L. Huşi, şi solicitarea eliberării Licenţei de traseu,
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale,
pe traseul Huşi – Olteneşti,
Constatând oportunitatea si necesitatea înfiinţării traseului Huşi – Olteneşti,
precum si îndeplinirea condiţiilor legale, de catre operatorul de transport S.C. ANTA
95 S.R.L. Huşi s-a iniţiat proiectul de hotărâre.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Întrebări?! Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
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În unanimitate, a fost adoptat articolul 2.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea privind aprobarea eliberării
licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul Huşi – Olteneşti.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
VIII. La punctul opt de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile
achiziţionate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”, către Spitalul Judeţean de Urgenţă
Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Chircu Mihaela să ne prezinte acest proiect de
hotărâre.
Doamna Chircu Mihaela
Consiliul judeţean Vaslui implementează proiectul „Reabilitarea,
modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” , cofinanţat de
Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie
3.1 - Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.
Una dintre activităţile principale ale proiectului este dotarea cu aparatură
medicală (în total 123 de aparate), pentru următoarele compartimente: blocul
operator, endoscopie digestiva, ortopedie, neurologie, pneumoftoziologie,
laboratoare, anatomie patologica, cardiologie, fizioterapie, ORL, oftalmologie,
ginecologie, radiologie, terapie intensivă.
In conformitate cu prevederile art.9, alin 6 din contractul de finanţare,
beneficiarul, în speţă Judeţul Vaslui, se obligă să nu înstrăineze, sub nici o formă,
bunurile achiziţionate prin proiect, pe întreaga durată de valabilitate a contractului,
adică până la data de 09.07.2019.
În aceste condiţii, pentru ca beneficiarul final al proiectului, în speţă
Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, să poată utiliza şi întreţine aparatura medicală
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achiziţionată, se propune transmiterea acesteia în folosinţă gratuită, în baza unui
contract de comodat, pe toată durata de valabilitate a contractului de finanţare.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Întrebări?! Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea privind aprobarea transmiterii
în folosinţă gratuită a bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului
“Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă
Vaslui”, către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
IX. La punctul nouă de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind aprobarea Programului de investiţii publice al judeţului Vaslui, pe anul
2012.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea
domeniului public şi privat de interes judeţean, şi;
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2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Chircu Mihaela să ne prezinte acest proiect de
hotărâre.
Doamna Chircu Mihaela
Pot fi cuprinse în programul de investiţii publice numai acele obiective de
investiţii pentru care sunt asigurate integral surse de finanţare prin proiectul de buget
multianual.
Pentru atingerea obiectivului general, sunt propuse obiective specifice
dintre care, prioritare pentru investiţiile publice ce urmează a fi realizate în anul 2012,
sunt următoarele:
• Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice şi sociale, în vederea
îmbunătăţirii accesibilităţii judeţului Vaslui şi a creşterii calităţii vieţii;
• Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi protejarea mediului înconjurător;
• Dezvoltarea turismului prin valorificarea potenţialului turistic local;
• Creşterea calităţii serviciilor publice.
Viziunea privind programul de investiţii este coerentă cu angajamentele
anterioare şi cu voinţa autorităţii judeţene de a finaliza proiectele în derulare,
aşteptate de cetăţeni. Programul de investiţii pe anul 2012 propune spre finanţare
obiective aflate în derulare, precum şi obiective noi, structurate astfel:
• reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport rutier;
• dezvoltarea infrastructurii judeţene de sănătate;
• dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale;
• reabilitarea şi conservarea patrimoniului cultural;
• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Întrebări?!
Domnul Marin Dumitru
Am citit cu atenţie proiectul şi vreau să atrag atenţia celor ce vor urma în
noul mandat că acest program de investiţii este foarte echilibrat. Aş vrea să accentuez
o singură idee: dacă înainte la intrarea în oraş te izbea mirosul de la fabrica de
cânepă, acum mirosul vine de la staţia de epurare. Ar fi bine dacă Consiliul judeţean
Vaslui ar grăbi o investiţie în acest domeniu, chiar dacă staţia aparţine municipiului.
Stimaţi prieteni şi respectaţi adversari politici,
Pentru mine a sosit momentul în care să-mi atârn speranţele politice într-o
altă speranţă de viitor. Omul activ, mai peste marginile iertate, omul de ştiinţă
(etnolog recunoscut în dicţionare), jurnalistul nu întotdeauna plăcut dar mereu
comprehensiv, întreprinzătorul şi omul de afaceri (grupul de presă stă mărturie) îşi
vor continua activitatea.
Închei o activitate începută a doua zi după revoluţie, când am condus un
partid 18 ani (la nivel de judeţ) cu rezultate nu la îndemâna oricui din ţară şi ca liberal
– alipit, în ultimii 4 ani.
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Am parcurs astfel, 5 mandate de consilier judeţean, simultan 2 de consilier
local, chiar membru al delegaţiei permanente, deci 23 de ani de politică locală şi
naţională (amintesc cu mândrie că am fost şeful delegaţiei Verzilor, la Budapesta, pe
2 dec. 2001, cu partener de tratative, ministrul de externe german Iosckha Fisher).
Tot cu mândrie consemnez situarea mea într-o opoziţie permanentă cu
marile personalităţi politice ale judeţului, dar mereu constructiv şi lucid. Subliniez că
niciodată nu am luat cuvântul să mă aflu în treabă şi am detestat pe balamagii. Astfel,
mi-am asigurat o autoritate independentă pe care puţini o mai au şi m-am exprimat ca
o personalitate culturală (de peste 50 de ani) ca autor de cărţi – document (12 la
număr), ca preşedinte al Uniunii Ziariştilor Profesionişti Vaslui.
N-am luat cuvântul să mă laud. Dar pentru că foarte puţini dintre Dvs. ştiu
cine le-a fost coleg, îmi permit să amintesc tuturor că mult prea puţini oameni din
judeţul Vaslui au reuşit să se afirme în topul de 5 prin realizările de-a lungul acestei
perioade. E destul să reamintesc realizarea primei televiziuni în Vaslui, a posturilor
de radio, un ziar care din 1996 este alături de Dvs. Mai fiecare aţi primit, citit,
comentat Meridianul.
Autoritatea mea morală n-a stat niciodată în faptul că am fost (doar)
consilier judeţean, ci în complexitatea preocupărilor şi încercarea de a fi creativ şi
drept. Om fiind, nu s-a putut fără păcate.
Am ţinut să fac aceste precizări ca un soi de încurajare pentru cei care vin,
după un principiu simplu: dacă ală poate, eu de ce să nu pot ?
Am ţinut să vă înştiinţez pe voi care veţi mai fi consilieri judeţeni, şi pe cei
despre care nu se va mai auzi vreodată că, la sfârşit de drum, constat că vă respect
mult şi eu, deci îndatoritor vă mulţumesc pentru respectul Dvs.
Vă doresc sănătate, îndrăzneală, creativitate şi să împliniţi vorba lui
Sadoveanu: faceţi-vă şi voi ce-aţi putea, numai oameni să vă faceţi !
Domnul Dumitru Buzatu
N-am să ostenesc de a-i reaminti că şi staţia de epurare ţine de AQUAVAS.
Eu apreciez eforturile dvs. am să vă spun doar un lucru, vorba lui Caragiale: nu fi
supărat domn Nae, că nu sunt ultimele alegeri.
Domnul Marin Dumitru
Se vede gradul de opoziţie. Vă doresc mult succes la viitoarele alegeri.
Domnul Dumitru Buzatu
Nu am fost direct în opoziţie cu dvs, doar pieziş.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Întrebări?! Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea privind aprobarea
Programului de investiţii publice al judeţului Vaslui, pe anul 2012.
*
* *
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Domnul Vasile Mihalachi
X. Următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi este cu privire la
persoane, pentru adoptarea căruia, după cum precizam în deschiderea şedinţei, vom
utiliza votul secret. Îl vom supune dezbaterii, după care, pentru operativitate, cât timp
se va desfăşura procedura de vot, vă propun să trecem la următoarele puncte de pe
ordinea de zi.
Supun votului această propunere.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
*
Dezbatem proiectul de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al
Consiliului judeţean Vaslui desemnat în consiliul de administraţie al Centrului
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Aurora” Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Stoica Gheorghe să ne prezinte proiectul de
hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Potrivit dispoziţiilor art.96, alin.(2), lit.”b” din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011, consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu rol
de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ, este format din 4 cadre
didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2
reprezentanţi ai părinţilor, directorul şi directorul adjunct fiind membri de drept ai
consiliului de administraţie.
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 60 din 29 martie 2011,
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate de la
bugetul local al judeţului Vaslui au fost completate cu cel de al doilea reprezentant.
Prin adresa nr.304/14.03.2012 a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
„Aurora” solicită ca în locul domnului Poiană Constantin – desemnat prin Hotărârea
Consiliului judeţean Vaslui nr.114 din 30 septembrie 2010, să fie desemnat un alt
reprezentant în consiliul de administraţie, motivat de faptul că nu participă la
şedinţele la care este convocat.
Vă propun ca în locul domnului Poiană Constantin, în consiliul de
administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Aurora” să fie desemnat
domnul Mariciuc Vasile.
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Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Întrebări sau intervenţii?! Dacă nu sunt trecem la exercitarea
votului secret.
Potrivit prevederilor art.48 alin.(7) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului judeţean, pentru numărarea buletinelor de vot şi constatarea
rezultatului votului secret, rog comisia desemnată în acest scop să-şi intre în
atribuţiuni.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă prezint procedura de vot:
- consilierul votează „pentru”, lăsând neatins numele şi prenumele
persoanei, şi „contra”, barând numele şi prenumele persoanei.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
XI. La punctul unsprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de
hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Benchea Corina să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Doamna Benchea Corina
Modificarea statului de funcţii al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui
constă în transformarea unor posturi existente ocupate în structura organizatorică de
persoane care au îndeplinit condiţiile de promovare, conform prevederilor din
Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind
angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, după cum urmează:
a) un post de medic rezident an II, în medic rezident an III;
b) 30 de posturi de asistent medical, cu studii postliceale, în asistent medical
principal, cu studii postliceale;
c) un post de registrator medical, în registrator medical principal;
d) un post de economist gradul profesional I, în economist gradul profesional IA;
e) un post de economist gradul profesional II, în economist gradul profesional I;
f) un post de operator controlor date treapta profesionala II, în operator controlor
date treapta profesionala I;
g) 14 posturi de muncitor treapta profesionala IV, în muncitor treapta
profesionala III;
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h) un post de muncitor treapta profesionala III, în muncitor treapta profesionala II.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Întrebări?! Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
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Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 31 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 10.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea privind modificarea statului de
funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
XII. La punctul doisprezece de pe ordinea de zi vă prezint Raportul de
audit financiar privind contul de execuţie bugetară al judeţului Vaslui, pe anul
2011.
Vreau să vă aduc la cunoştinţă faptul că nu s-a găsit nimic în neregulă. Au fost
făcute câteva observaţii pe care ni le însuşim. Nu au fost găsite fraude, aşa cum
suntem acuzaţi în presă. Nu au avut nimic de obiectat pe domeniul respectiv.
Cât comisia de numărare a voturilor îşi termină activitatea, mai vrea cineva să
mai adauge ceva ? Cred că domnul Marin s-a grăbit puţin şi e posibil ca aceasta să nu
fie ultima şedinţă a actualului consiliu judeţean. Dacă nu sunt, să trecem la rezultatul
votului secret.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului consilier Partenie Eugen, secretarul Comisiei de
validare, pentru a prezenta procesul-verbal cu rezultatul votului secret privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în comisiile de evaluare şi de
soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuală a managementului instituţiilor de
cultură din subordine.
Domnul Partenie Eugen prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia
exercitării votului secret pentru înlocuirea unui reprezentant al Consiliului
judetean Vaslui desemnat în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă “Aurora” Vaslui. Rezultatul votului secret exercitat de
către consilierii judeţeni şi preşedinte este cel prevăzut în procesul-verbal anexă la
prezentul proces-verbal.
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Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Felicitări domnule Mariciuc.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Aş vrea să îmi cer scuze pentru condiţiile în care s-a desfăşurat această
şedinţă, dar cum sala mare a consiliului judetean a fost ocupată cu stocarea
buletinelor de vot până la alegeri, nu am avut de ales.
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, declar închise lucrările
şedinţei consiliului judeţean.
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