ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES–VERBAL
încheiat astăzi, 17 martie 2015, în şedinţa de îndata a Consiliului judeţean Vaslui, care
are loc la ora 16,00
ORA 16,00
Domnul Buzatu Dumitru, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,
deschide lucrările şedinţei.
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR INVITAŢI,
Având în vedere că din numărul total de 32 consilieri judeţeni în funcţie şi
preşedinte participă la lucrări un număr de 19 consilieri şi preşedinte, lipsind
domnii/doamnele: Bobârnat Radu, Curelaru Alexandru-Lucian, Dima Anca,
Filip Liviu, Gheţău Ionuţ-Cristian, Mihalachi Vasile, Panainte Florin, Pleşu
Constantin Corneliu, Podosu Nuţa, Rogozea Aurelian, Sbîrlea Cătălin,
Ştefănescu Constantin, Timofte Ana-Gabriela şi Tiron Cristina Mihaela, şedinţa
este legal constituită.
Declar deschise lucrările acesteia.
Ca invitaţi iau parte:
- domnul director Ion Manole -Camera Agricolă Judeţeană Vaslui
- doamna Lenuţa Năstruţ - Asociaţia Iris Vaslui
− directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean;
- reprezentanţi ai presei.
*
*

*

Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean
Vaslui
prezintă plenului consiliului judeţean, proiectul ordinii de zi, care a fost adus la
cunoştinţă publică prin difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1.-aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Vaslui,
în calitate de partener, la implementarea proiectului „ONG-uri şi instituţii pentru
comunitatea vasluiană” ;
2.-desemnarea Camerei Agricole Judeţene Vaslui să emită avize consultative
în vederea eliberării atestatelor de producător.
*
*

*

Domnul Dumitru Buzatu:
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? 19 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nu sunt.
Abţineri? Nu sunt.
Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.
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Domnul Dumitru Buzatu:
Vă aduc la cunoştinţă faptul 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 Dumitru Buzatu:
Cât priveşte modalitatea de vot, vă propun să folosim votul deschis, prin
ridicarea mâinii.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru? 19 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nu sunt.
Abţineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea de folosire a
votului deschis la adoptarea proiectelor de hotărâre.
*
*

*

Domnul Dumitru Buzatu:
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 1
al ordinii de zi este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie şi preşedinte
(17), potrivit prevederilor art.45 alin. (1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
*
*

*

Domnul Dumitru Buzatu:
I. La punctul unu de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Vaslui, în
calitate de partener, la implementarea proiectului „ONG-uri şi instituţii pentru
comunitatea vasluiană” .
- Dau cuvântul doamnei Năstruţ Lenuţa, preşedinta Asociaţiei Iris
Vaslui pentru prezentarea proiectului.
Doamna Lenuţa Năstruţ:
Această finanţare , vine în sprijinul ONG-urilor din judeţul Vaslui. Prin proiect
se urmăreşte constituirea unei federaţii a ONG-urilor pentru accesarea fondurilor
europene, în vederea rezolvării problemelor comunităţii vasluiene.
Proiectul urmăreşte dezvoltarea colaborării între ONG-uri şi instituţiile
publice din cele 4 oraşe: Vaslui, Bârlad, Negreşti şi Huşi. Se vor identifica
problemele cu care se confruntă comunitatea vasluiană, ONG-urile şi se vor găsi
soluţii pentru rezolvarea acestora.
Beneficiarii acestui proiect sunt ONG-urile vasluiene şi instituţiile din cele 4
oraşe menţionate.
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Mulţumesc că mi-aţi dat prilejul de a mă adresa dumneavoastră şi scuze pentru
emoţii.
Domnul Dumitru Buzatu:
Invit pe doamna director Chircu Mihaela să aducă completări.
Doamna Mihaela Chircu:
În structura aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui există
Compartimentului cooperare internaţională, relaţia cu ONG din cadrul
Direcţiei dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale cu următoarele
atribuţii, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui:
¾ propune măsuri de întărire a parteneriatului dintre administraţia publică locală şi
organizaţiile ne-guvernamentale;
¾ răspunde de desfăşurarea în bune condiţii a relaţiei administraţiei publice locale cu
O.N.G.-urile;
¾ gestionează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale din judeţ.
Aşadar, considerăm utilă intrarea în acest parteneriat, scopul proiectului corespunzând
obiectivelor compartimentului nostru. Activităţile proiectului sunt:
¾ realizarea unui catalog on-line a ONG-urilor din judeţul Vaslui cu o baza de date
complexă şi actuală;
În baza de date existentă la consiliul judeţean sunt înregistrate toate ONGurile înregistrate din judeţul Vaslui, dar nu este o bază actualizată, întrucât nu toate
îşi mai desfăşoară activitatea.
¾ organizarea unui târg al ONG-urilor din judeţ;
¾ înfiinţarea unei federaţii ca expresie unitară a sectorului nonguvernamental cu
intervenţie la nivel local.
Se simte nevoia coagulării ONG-urilor din judeţ, pentru desemnarea unei voci
unice a acestora. Nu există nici o asociere la acest moment, astfel că apreciem utilă
înfiinţarea unei federaţii a acestora, cu care consiliul judeţean şi alte instituţii să poată
purta un dialog în ceea ce priveşte formularea de politici publice şi în alte probleme
specifice.
¾ derularea unor sesiuni de instruire cu privire la modalităţile şi tehnicile de
implicare în procesul de formulare a politicilor publice locale;
¾ întâlniri de consultare şi dialog între ONG-uri şi autorităţi publice locale pentru
operaţionalizarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare public-privat.
Domnul Corneliu Bichineţ:
În legătură cu puterea şi opoziţia …Să existe întotdeauna opoziţie, că aşa e
bine.
În legătură cu prezenţa sau absenţa, nu ştiu de ce consilierii opoziţiei nu sunt
aici. Şedinţa de îndată se convoacă când apar situaţii care trebuie rezolvate prompt.
Opinia publică trebuie să cunoască aceste aspecte, hotărârile se iau în plen, ne sfătuim
cu toţii înainte…
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Vreau să menţionez că pe doamna Lenuţa Năstruţ o cunosc de mică, de pe
vremea când era eleva tatălui meu. Mă bucur că sunteţi prezentă, vă cunosc de 15 ani
şi ştiu că asociaţia dumneavoastră a realizat lucruri frumoase pentru copiii cu
probleme din judeţ.
Domnul Tălmaciu Constantin:
Referitor la
proiectul de hotărâre cu ONG-urile şi atribuţiile
compartimentului din Direcţia dezvoltare (citeşte din expunerea de motive), aş vrea să
vin cu o propunere. După cum ştiţi, în municipiul Huşi s-a desfăşurat Festivalul
Fanfara Huşului, şi aş dori să reînviem această tradiţie şi să căutăm fonduri
nerambursabile în acest sens.
Domnul Dumitru Buzatu:
S-a creat o confuzie. Ceea ce spuneţi dumneavoastră este posibil să se
realizeze prin Programul nostru de Finanţare Nerambursabilă.
Aici e vorba despre alte fonduri.ONG-urile sunt expresia societăţii civile, au
un rol foarte important, contribuie la rezolvarea unor probleme, trebuie să susţinem
iniţiativele acestora.
Urgenţa iniţierii acestui proiect de hotărâre este dată de termenul de depunere
al proiectului: 19 martie.
Mai aveţi întrebări? Dacă nu, propun să trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
*

− Supune votului proiectul de hotărâre pe articole ( articolul 1, articolul 2,
articolul 3,articolul 4) şi anexa.
−
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 19 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nu sunt.
Abţineri? Nu sunt.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Unităţii AdministrativTeritoriale Judeţul Vaslui, în calitate de partener, la implementarea proiectului
„ONG-uri şi instituţii pentru comunitatea vasluiană” a
fost
adoptat în
unanimitate.
*

Domnul Dumitru Buzatu
II. La punctul al doilea de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind desemnarea Camerei Agricole Judeţene Vaslui să emită avize consultative în
vederea eliberării atestatelor de producător.
Invit pe domnul director Ion Manole să prezinte necesitatea adoptării acestui
proiect.
Domul Ion Manole:
Prin Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieţei produselor din sectorul agricol a fost abrogată legislaţia privind procedura de
eliberare a certificatului de producător.
Noul act normativ reglementează modul de desfăsurare a activităţilor
economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice, a
produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse şi
totodată stabileste noile documente care trebuie deţinute de cei care desfăsoară
astfel de activităţi, şi anume: atestatul de producător şi carnetul de comercializare a
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produselor din sectorul agricol .
Atestatul de producător se eliberează de către primar, cu avizul consultativ al
structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură. Pentru
autorităţile administraţiei publice locale la care nu s-a înregistrat nicio structură
asociativă, verificările premergătoare eliberării atestatului de producător se fac de
către Direcţia Agricolă Judeţeană Vaslui sau de o entitate teritorială stabilită de
către consiliul judeţean.
În cadrul Camerei Agricole Judeţene Vaslui există un compartiment de
specialitate care are şi atribuţii de a acorda consultanţă tehnică si economică pe
domenii din sectorul agricol. Ne trebuie o împuternicire din partea consiliului
judeţean pentru a putea să ne deplasăm în teritoriu, pentru a putea face verificări şi
acorda avizele prevăzute de lege.
Domnul Bărăgan Marius-Andrei:
Nu se ştie dacă 20% din cei care vând în piaţă sunt producători.Consider că
trebuie mai multă atenţie la verificarea din teren, întrucât în pieţe sunt mai mulţi
comercianţi decât producători. Sunt unii care sunt doar simpli intermediari, care nu
ştiu ce e aia o arătură…
Domnul Dumitru Buzatu;
Ideea e foarte bună…dar atestatele de producător se eliberează de primării şi,
din păcate, consiliul judeţean nu are atribuţii în acest sens.
Întrucât s-au distribuit deja în judeţ aceste atestate către primării pentru a fi
eliberate solicitanţilor, trebuie să aprobăm acest proiect de hotărâre pentru a
desemna Camera Agricolă Judeţeană să emită avizele prevăzute de lege. Totuşi,
avizul dat de camera agricolă este doar consultativ.
Mai aveţi întrebări? Dacă nu, propun să trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole ( articolul 1, articolul 2,
articolul 3) .
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 19 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt.
Abţineri ? Nu sunt.
- Proiectul de hotărâre privind desemnarea Camerei Agricole Judeţene
Vaslui să emită avize consultative în vederea eliberării atestatelor de producător a
fost adoptat in unanimitate.
*
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, declar închise lucrările
şedinţei consiliului judeţean.
ORA 16:35

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Diana-Elena Ursulesc

Red: AC/AC
Ex.: 1
Dos: I/B/2
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