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Nr.

Hotărârea
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Nr.
142

privind stabilirea taxei de intrare la
obiectivul turistic „Planetariu”
Bîrlad, aparţinând Muzeului „V.
Pârvan” din Bîrlad;

60

143

privind
aprobarea
diminuării
tarifului de pornire în vederea
vânzării prin licitaţie publică a
imobilelor din localităţile Bumbăta,
Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în
proprietatea privată a judeţului şi în
adm. Consiliului judeţean Vaslui;

61

144

privind
aprobarea
diminuării
tarifului de pornire a licitaţiei
publice în vederea închirierii unor
spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii
comerciale, depozite şi terenul
aferent aflate în proprietatea
publică a judeţului Vaslui şi în
adm. Consiliului judeţean Vaslui;

62

145

privind modificarea statului de
funcţii al personalului din aparatul
de specialitate al Cons. jud. Vaslui;

64

136

privind rectificarea a VI-a a bugetului
local al jud. Vaslui, pe anul 2009;
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137

privind rectificarea a III-a a bugetului
instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2009;

33

138

privind
aprobarea
actualizării
indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivelor de investiţii „Reabilitare
a 4 drumuri judeţene”;

49

139

pentru
modificarea anexei la
Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui
nr.10/2008
privind
aprobarea
contractării unui împrumut extern în
valoare de 20.000.000 Euro;

51

140

privind rectificarea a III-a a bugetului
creditelor externe pe anul 2009;

54

141

privind stabilirea cuantumului taxelor
locale de competenţa Consiliului jud.
Vaslui, începând cu anul fiscal 2010;

58

Hotărârea

Pag.

1

146

privind modificarea statului de funcţii
al Serviciului public comunitar
judeţean de evidenţa pers. Vaslui;

68

147

privind
aprobarea
indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de
investiţie „Îmbrăcăminte asfaltică pe
DJ 246A, km 0+000-1+311, jud. Vs.”

71

Proces-verbal din data de 30
septembrie 2008

72

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.136/2009
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009
având în vedere prevederile Legilor nr.18/2009 privind Bugetul de stat pe anul 2009 şi
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin. (3), litera „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- La partea de venituri a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009, aşa cum a fost
adoptat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.124/2009 privind rectificarea a V-a a bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- lei VENITURI TOTALE:
-11.531.359
din care:
- venituri din proprietate
-100.000
- venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului
privat al unităţii administrativ-teritoriale
-11.685.100
- subvenţii de la bugetul de stat
+143.000
- sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate
+110.741
Art.2.- La partea de cheltuieli a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009, aşa cum a
fost adoptat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.124/2009 privind rectificarea a V-a a
bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- lei CHELTUIELI TOTALE:
-11.531.359
din care:
- cheltuieli de personal
+567.300
- bunuri şi servicii
+33.539
- fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
+6.021.913
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice
-6.673.450
- alte transferuri
+10.950
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
+151.816
- cheltuieli de capital
-11.499.823
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-143.604
Art.3.- Sinteza bugetului local al judeţului, se prezintă în anexa nr.1.
Detalierea veniturilor bugetului local al jud., pe capitole şi subcapitole este prevăzută în anexa nr.2.
Detalierea cheltuielilor bugetului local al judeţului, pe capitole, subcapitole şi articole, este prevăzut
în anexa nr.3, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în anexa nr.4.
Art.4.- Cheltuielile la capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe” se diminuează cu suma
de 1.118.203 lei. Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 1.114.700 lei, cheltuielile cu
bunuri şi servicii se diminuează cu suma de 56.261 lei, cheltuielile cu proiecte cu finanţare din
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fonduri externe nerambursabile postaderare se suplimentează cu suma de 151.816 lei, cheltuielile de
capital se diminuează cu suma de 79.414 lei şi plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul
curent, se diminuează cu suma de 19.644 lei.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul „alte servicii publice generale” se suplimentează cu suma de
6.132.913 lei. Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia autorităţilor locale se suplimentează cu
suma de 6.021.913 lei, iar transferurile între unităţi ale administraţiei publice se suplimentează cu
suma de 111.000 lei.
Art.6.- Cheltuielile la capitolul „ordine publică şi siguranţă naţională” se diminuează cu suma
de 70.000 lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice.
Art.7.- Cheltuielile la capitolul „învăţământ” se diminuează cu suma de 77.000 lei, la
cheltuieli de personal.
Art.8.- Cheltuielile la capitolul „sănătate”, se suplimentează cu suma de 142.374 lei.
Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se suplimentează cu suma de 143.000 lei, iar plăţi
efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent se diminuează cu suma de 626 lei.
Art.9.- Cheltuielile la capitolul „cultură, recreere şi religie” se diminuează cu suma de 21.260
lei. Cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 21.300 lei, transferurile între unităţi
ale administraţiei publice se diminuează cu suma de 53.450 lei, alte transferuri se suplimentează cu
suma de 10.950 lei, iar plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent se diminuează cu
suma de 60 lei.
Art.10.- Cheltuielile la capitolul „asigurări şi asistenţă socială” se suplimentează cu suma de
1.278.000 lei. Cheltuielile de personal se suplimentează cu suma de 1.759.000 lei, transferurile între
unităţi ale administraţiei publice se diminuează cu suma de 41.000 lei şi cheltuielile de capital se
diminuează cu suma de 440.000 lei.
Art.11.- Cheltuielile la capitolul „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” se suplimentează cu
suma de 307.460 lei la cheltuieli de capital.
Art.12.- Cheltuielile la capitolul „transporturi” se diminuează cu suma de 17.369.593 lei.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 100.000 lei, transferurile între unităţi
ale administraţiei publice se diminuează cu suma de 6.763.000 lei, cheltuielile de capital se
diminuează cu suma de 10.583.319 lei şi plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
se diminuează cu suma de 123.274 lei.
Art.13.- Cheltuielile la capitolul „alte acţiuni economice” se diminuează cu suma de 736.050
lei. Cheltuielile cu bunuri şi servicii se diminuează cu suma de 31.500 lei şi cheltuielile de capital se
diminuează cu suma de 704.550 lei.
Art.14.- Detalierea bugetului activităţii proprii, se prezintă în anexa nr.5.
Art.15.- Detalierea bugetelor Centrului Militar judeţean Vaslui şi a Oficiului de mobilizare şi
pregătire a teritoriului pentru apărare, se prezintă în anexele nr.6 şi 7.
Art.16.- Detalierea bugetelor Centrului şcolar de educaţie incluzivă „Aurora” din Vaslui, a
Centrului şcolar de educaţie incluzivă „Constantin Pufan” din Vaslui şi a Centrului pentru educaţie
incluzivă Negreşti, se prezintă în anexele nr.8-10.
Art.17.- Detalierea bugetului Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătaru” din Vaslui, se
prezintă în anexa nr.11.
Art.18.- Detalierea bugetului Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
Vaslui, se prezintă în anexele nr.12-12/4.
Art.19.- Programul lucrărilor ce se finanţează din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru drumuri, se prezintă în anexa nr.13.
Art.20. – Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică,
se prezintă în anexele nr.14 şi 14a.
Art.21. – Anexele nr.1-14a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 30 octombrie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
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ANEXA Nr. 1
la Hotararea nr.136/30 oct. 2009
SINTEZA
bugetului local al judetului pe anul 2009
rectificarea a Vl - a
SPECIFICATIE

U.M.=lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
200.695.569 -11.531.359 189.164.210
127.020.270 -100.000 126.920.270
126.220.890
0
126.220.890
24.803.890
0
24.803.890
101.417.000
0
101.417.000
799.380
-100.000
699.380
236.000
-100.000
136.000
563.380
0
563.380
11.685.100 -11.685.100
0

A. TOTAL VENITURI
l. 00.02 VENITURI CURENTE
A. 00.03 VENITURI FISCALE
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital
A2. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii
B. 00.12 VENITURI NEFISCALE
B.1 00.13 Venituri din proprietate
B.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii
ll.
00.15 VENITURI DIN CAPITAL
B. 39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand
11.685.100 -11.685.100
domeniului privat al unitatii administrativ- teritoriale
lll. 00.17 SUBVENTII
47.556.097 143.000
A. 42.02 Subventii de la bugetul de stat
47.556.097 143.000
00.19 De capital
17.267.097
0
A.2 00.20 Curente
30.289.000 143.000
45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate
14.434.102 110.741
B. TOTAL CHELTUIELI
200.695.569 -11.531.359
01. CHELTUIELI CURENTE
163.298.422 112.068
10. Cheltuieli de personal
59.226.117 567.300
20. Bunuri şi servicii
22.437.824
33.539
30. Dobanzi
1.726.159
0
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
137.984
6.021.913
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
18.215.537 -6.673.450
55. Alte transferuri
3.152.028
10.950
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
14.416.782 151.816
(FEN) postaderare
57. Asistenţă socială
40.636.730
0
59. Alte cheltuieli
3.349.261
0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
37.834.951 -11.499.823
71. Active nefinanciare
37.624.951 -11.499.823
71.01 Active fixe
37.624.951 -11.499.823
72. Active financiare
210.000
0
72.01 Active financiare
210.000
0
85. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
-437.804
-143.604
RECUPERATE IN ANUL CURENT

0
47.699.097
47.699.097
17.267.097
30.432.000
14.544.843
189.164.210
163.410.490
59.793.417
22.471.363
1.726.159
6.159.897
11.542.087
3.162.978
14.568.598
40.636.730
3.349.261
26.335.128
26.125.128
26.125.128
210.000
210.000
-581.408

ANEXA Nr. 2
la Hotararea nr.136/30 oct. 2009
DETALIEREA
veniturilor bugetului local al judetului pe anul 2009
rectificarea a Vl - a
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
l. 00.02 VENITURI CURENTE
A. 00.03 VENITURI FISCALE
A1. 00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAP.
A1.1. 00.05 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
01.02.01 Impozit pe profit de la agentii economici

U.M.=lei
Program
Influente
Program
aprobat
+,rectificat
200.695.569 -11.531.359 189.164.210
127.020.270 -100.000 126.920.270
126.220.890
0
126.220.890
24.803.890
0
24.803.890
-45.110
-45.110

0

-45.110
-45.110
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A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 13%)
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe
venit pt echilibrarea bugetelor locale(cota 22%)
A2. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri
11.02.06 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport
16.02.03 Taxe si tarife pt. eliberarea de licente si autorizatii de funct.
B. 00.12 VENITURI NEFISCALE
B.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE
30.02.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor preced.
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri
30.02.08 Venituri din dividende
B.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
33.02.08 Venituri din prestari de servicii
33.02.50 Alte venituri din prestari de sevicii si alte activitati
35.02.50 Venituri din amenzi
36.02.50 Alte venituri
37.02.01 Donatii si sponsorizari
ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand dom.privat al
unitatii administrativ- teritoriale
lll. 00.17 SUBVENTII
42.02 Subventii de la bugetul de stat
00.19 De capital
42.02.05 Planuri si regulamente locale de urbanism,harti de risc
natural pentru cutremure si alunecari de teren
42.02.09 Finantarea programului de pietruire a drumurilor
comunale si alimentare cu apa a satelor
42.02.09.01 Finantarea subprogramului privind pietruirea,
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
42.02.13 Subventii pentru finantarea programelor multianuae
prioritare de mediu si gospodarire a apelor
42.02.19 Subventii catre bugetele locale pentru finantarea progr.
multianual de asistenta tehnica pt. pregatirea proiectelor de investitii
publice finantate prin programul operational regional 2007-2013
42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele loc. necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
00.20 Curente
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
42.02.35 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociale
IV. 45.02 SUME FEN POSTAD. IN CONTUL PLAT. EFECT.
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala
45.02.02 Fondul Social European
45.02.15 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

24.849.000

0

24.849.000

17.010.000

17.010.000

7.839.000

7.839.000

101.417.000

0

101.417.000

70.793.000

70.793.000

10.902.000
19.262.000
210.000
250.000
799.380
236.000
100.000
55.000
81.000
563.380
115.000
250.000
30.000
143.380
25.000
11.685.100

-11.685.100

10.902.000
19.262.000
210.000
250.000
699.380
136.000
0
55.000
81.000
563.380
115.000
250.000
30.000
143.380
25.000
0

11.685.100

-11.685.100

0

47.556.097
47.556.097
17.267.097

143.000
143.000
0

47.699.097
47.699.097
17.267.097

-100.000
-100.000
-100.000

0

100.000
6.950.000

100.000
0

6.950.000

6.950.000

6.950.000

10.000.000

10.000.000

217.097

217.097

0

0

30.289.000
29.741.000

143.000

30.432.000
29.741.000

548.000

143.000

691.000

14.434.102
17.320

110.741

14.544.843
17.320
110.741
14.416.782

110741
14.416.782

ANEXA Nr. 3
la Hotararea nr.136/30 oct. 2009
DEFALCAREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului local al judetului pe anul 2009
rectificarea a Vl - a
SPECIFICATIE

Program
aprobat

Influente
+,-

U.M.=lei
Program
rectificat
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CHELTUIELI TOTALE:
200.695.569 -11.531.359 189.164.210
01.Cheltuieli curente
163.298.422 112.068 163.410.490
10. Cheltuieli de personal
59.226.117 567.300 59.793.417
20. Bunuri şi servicii
22.437.824 33.539 22.471.363
30. Dobanzi
1.726.159
0
1.726.159
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 137.984 6.021.913 6.159.897
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
18.215.537 -6.673.450 11.542.087
55. Alte transferuri
3.152.028
10.950
3.162.978
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
14.416.782 151.816 14.568.598
(FEN) postaderare
57. Asistenţă socială
40.636.730
0
40.636.730
59. Alte cheltuieli
3.349.261
0
3.349.261
70. Cheltuieli de capital
37.834.951 -11.499.823 26.335.128
71. Active nefinanciare
37.624.951 -11.499.823 26.125.128
71.01 Active fixe
37.624.951 -11.499.823 26.125.128
72. Active financiare
210.000
0
210.000
72.01 Active financiare
210.000
0
210.000
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-437.804 -143.604 -581.408
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
10.716.330 -1.118.203 9.598.127
01. Cheltuieli curente
10.264.742 -1.019.145 9.245.597
10. Cheltuieli de personal
7.209.997 -1.114.700 6.095.297
10.01 Cheltuieli salariale in bani
5.686.668 -855.200 4.831.468
10.03 Contribuţii
1.523.329 -259.500 1.263.829
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
1.144.426 -210.000
934.426
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
27.843
-4.200
23.643
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
290.609
-44.000
246.609
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
9.285
-1.300
7.985
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
51.166
0
51.166
20. Bunuri si servicii
1.986.227 -56.261 1.929.966
20.01 Bunuri si servicii
794.715
-5.000
789.715
20.02 Reparaţii curente
100.000
0
100.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
51.790
0
51.790
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
100.000
0
100.000
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
40.000
0
40.000
20.12 Consultanta si expertiza
109.465
-41.225
68.240
20.13 Pregatire profesionala
30.000
0
30.000
20.14 Protectia muncii
30.000
0
30.000
20.30 Alte cheltuieli
730.257
-10.036
720.221
55. Alte transferuri
1.068.518
0
1.068.518
55.01 Transferuri interne
1.051.918
0
1.051.918
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 200.450
0
200.450
55.01.18 Alte transferuri curente interne
851.468
0
851.468
55.02 Transferuri curente in strainatate
16.600
0
16.600
55.02.01 Contributii si cotizatii
16.600
0
16.600
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
0
151.816
151.816
(FEN) postaderare
56.02 Programe din Fondul Social European
0
151.816
151.816
56.02.01 Finantare nationala
0
110.741
110.741
56.02.03 Cheltuieli neeligibile
0
41.075
41.075
70. Cheltuieli de capital
488.588
-79.414
409.174
71. Active nefinanciare
488.588
-79.414
409.174
71.01 Active fixe
488.588
-79.414
409.174
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport
4.893
0
4.893
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
186.000
-79.414
106.586
71.01.30 Alte active fixe
297.695
0
297.695
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-37.000
-19.644
-56.644
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-37.000
-19.644
-56.644
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
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CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
51.01.24 Transferuri din bugetele consiilor locale si jud. pt. acordarea
unor ajutoare catre unitatile adm.-terit. in situatii de extrema dificultate
60.02 APĂRARE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente

1.522.984 6.132.913 7.655.897
1.522.984 6.132.913 7.655.897
137.984 6.021.913 6.159.897
1.385.000 111.000 1.496.000
1.385.000 111.000 1.496.000
950.000
-26.000
924.000
435.000

137.000

572.000

194.198
189.070
189.070
75.870
7.200
4.600
2.000
1.000
400
98.000
5.128
5.128
5.128
5.128

0
0
0
7.315
-3.315
-2.000
-2.000
0
0
0
0
0
0
0

194.198
189.070
189.070
83.185
3.885
2.600
0
1.000
400
98.000
5.128
5.128
5.128
5.128

287.489
272.489
125.171
91.935
1.030
1.030
4.530
375
26.271
143.958
143.958
143.958
3.360
3.360
3.360
20.000
20.000
20.000
20.000
-5.000
-5.000

-70.000
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
-70.000
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

217.489
202.489
125.171
91.935
1.030
1.030
4.530
375
26.271
73.958
73.958
73.958
3.360
3.360
3.360
20.000
20.000
20.000
20.000
-5.000
-5.000

23.857.813 -77.000 23.780.813
22.855.869 -77.000 22.778.869
9.903.728 -77.000 9.826.728
7.651.138
42.069
7.693.207
2.252.590 -119.069 2.133.521
1.660.352 -69.500 1.590.852
44.891
-1.500
43.391
451.859
-19.869
431.990
19.994
-200
19.794
75.494
-28.000
47.494
1.614.821
0
1.614.821
930.569
12.020
942.589
102.400
-12.020
90.380
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20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
57.02.03 Tichete cresa
57.02.04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
66.02 SĂNĂTATE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.39 Transferuri din bugetul consiliului judetean pentru
finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala
51.02 Transferuri de capital
51.02.12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
67.02 CULTURĂ ,RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii

387.000
18.600
109.800
16.250
17.600
1.300
9.640
21.662
15.000
15.000
15.000
109.950
109.950
109.950
11.212.370
11.212.370
80.900
11.088.970
1.000
41.500
1.002.551
1.002.551
1.002.551
531.000
91.251
20.300
360.000
-607
-607

0
0
0
-4.270
0
0
0
4.270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

387.000
18.600
109.800
11.980
17.600
1.300
9.640
25.932
15.000
15.000
15.000
109.950
109.950
109.950
11.212.370
11.212.370
80.900
11.088.970
1.000
41.500
1.002.551
1.002.551
1.002.551
531.000
91.251
20.300
360.000
-607
-607

2.133.000
1.563.000
15.000
15.000
1.548.000
548.000

142.374
143.000
0
0
143.000
143.000

2.275.374
1.706.000
15.000
15.000
1.691.000
691.000

548.000

143.000

691.000

1.000.000
1.000.000
570.000
570.000
570.000
570.000
0
0

0
0
0
0
0
0
-626
-626

1.000.000
1.000.000
570.000
570.000
570.000
570.000
-626
-626

11.298.528
11.371.289
2.097.718
1.641.387
456.331
329.579
8.320
83.669
6.048
28.715
369.600
214.850

-21.260
-21.200
0
0
0
0
0
0
0
0
21.300
0

11.277.268
11.350.089
2.097.718
1.641.387
456.331
329.579
8.320
83.669
6.048
28.715
390.900
214.850
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20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
59. Alte cheltuieli
59.11 Asociatii si fundatii
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru
finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului
51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene
pentru finantarea unitatilor de asistenta medico -sociale
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursab.
57. Asistenţă socială
57.01 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe

2.000
3.000
4.000
42.000
4.000
99.750
5.439.250
5.439.250
5.439.250
115.460
115.460
115.460
3.349.261
350.000
2.869.261
130.000
46.732
46.732
46.732
46.732
-119.493
-119.493

21.300
0
0
0
0
0
-53.450
-53.450
-53.450
10.950
10.950
10.950
0
0
0
0
0
0
0
0
-60
-60

23.300
3.000
4.000
42.000
4.000
99.750
5.385.800
5.385.800
5.385.800
126.410
126.410
126.410
3.349.261
350.000
2.869.261
130.000
46.732
46.732
46.732
46.732
-119.553
-119.553

86.091.749
85.760.453
40.014.674
31.603.175
8.411.499
6.145.279
154.016
1.595.669
88.606
427.929
12.403.450
5.027.626
628.053
4.648.026
203.287
378.437
245.736
36.568
70.000
1.165.717
2.921.329
2.921.329

1.278.000
1.718.000
1.759.000
1.299.355
459.645
341.717
11.527
121.521
-2.277
-12.843
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-41.000
-41.000

87.369.749
87.478.453
41.773.674
32.902.530
8.871.144
6.486.996
165.543
1.717.190
86.329
415.086
12.403.450
5.027.626
628.053
4.648.026
203.287
378.437
245.736
36.568
70.000
1.165.717
2.880.329
2.880.329

200.000

0

200.000

2.721.329

-41.000

2.680.329

1.000.000
1.000.000
1.000.000
29.421.000
29.421.000
29.421.000
600.000
600.000
600.000
600.000

0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
29.421.000
0
29.421.000
0
29.421.000
-440.000
160.000
-440.000
160.000
-440.000
160.000
-440.000
160.000
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85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
2. 70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.12 Consultanta si expertiza
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
2. 70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
80.02 ACTIUNI GEN. ECON.,COMERCIALE SI DE MUNCA
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.18 Alte transferuri curente interne
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
72.01.01 Participarea la capitalul social al societatilor comerciale
84.02 TRANSPORTURI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe

-268.704
-268.704

0
0

-268.704
-268.704

155.000
55.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
0
100.000

307.460
0
0
0
0
0
0
307.460
307.460
307.460
307.460
0

462.460
55.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
407.460
407.460
407.460
307.460
100.000

10.737.933
686.933
42.000
2.000
35.000
5.000
644.933
644.933
644.933
10.051.000
10.051.000
10.051.000
10.000.000
51.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10.737.933
686.933
42.000
2.000
35.000
5.000
644.933
644.933
644.933
10.051.000
10.051.000
10.051.000
10.000.000
51.000

1.014.360
780.010
88.710
85.210
3.000
500
691.300
691.300
691.300
234.350
24.350
24.350
24.350
210.000
210.000
210.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.014.360
780.010
88.710
85.210
3.000
500
691.300
691.300
691.300
234.350
24.350
24.350
24.350
210.000
210.000
210.000

49.390.242 -17.369.593 32.020.649
25.568.440 -6.663.000 18.905.440
5.528.908 100.000 5.628.908
5.249.730 200.000 5.449.730
600
0
600
144.745
-100.000
44.745
41.800
0
41.800
5.000
0
5.000
87.033
0
87.033
1.031.226
0
1.031.226
1.031.226
0
1.031.226
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30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
56.01.01 Finantare nationala
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
56.01.01 Finantare nationala
2. 70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe

1.031.226
0
1.031.226
6.763.000 -6.763.000
0
6.763.000 -6.763.000
0
6.763.000 -6.763.000
0
166.800
0
166.800
166.800
0
166.800
166.800
0
166.800
12.078.506
12.078.506
12.078.506
23.828.802
23.828.802
23.828.802
22.336.852
1.491.950
-7.000
-7.000

0

12.078.506

0
12.078.506
0
12.078.506
-10.583.319 13.245.483
-10.583.319 13.245.483
-10.583.319 13.245.483
-10.593.319 11.743.533
10.000
1.501.950
-123.274 -130.274
-123.274 -130.274

3.295.943
2.408.143
69.867
63.997
5.870

-736.050
-31.500
-31.500
-31.500
0

2.559.893
2.376.643
38.367
32.497
5.870

2.338.276

0

2.338.276

2.338.276
2.338.276
887.800
887.800
887.800
887.800

0
0
-704.550
-704.550
-704.550
-704.550

2.338.276
2.338.276
183.250
183.250
183.250
183.250

ANEXA Nr. 4
la Hotararea nr.136/30 oct. 2009
SINTEZA
cheltuielilor bugetului local al judetului pe ordonatori de credite pe anul 2009
rectificarea a Vl - a
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
-Consiliul Judeţean Vaslui
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
-Serviciul public comunitar de evidenta persoanei Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
-Consiliul local Negresti
-Consiliul local Husi
-Consiliul local Bacani
-Consiliul local Coroiesti
-Consiliul local Ivanesti
-Consiliul local Tutova
-Consiliul local Vutcani
60.02 APARARE
- Centrul militar Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui

Program Influente
aprobat
+,200.695.569 -11.531.359
10.716.330 -1.118.203
10.716.330 -1.118.203
1.522.984 6.132.913
950.000
-26.000
137.984 6.021.913
150.000
37.000
0
100.000
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
125.000
0
194.198
0
188.028
0
6.170
0
287.489
-70.000
103.700
0

U.M.=lei
Program
rectificat
189.164.210
9.598.127
9.598.127
7.655.897
924.000
6.159.897
187.000
100.000
40.000
40.000
40.000
40.000
125.000
194.198
188.028
6.170
217.489
103.700
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-Consiliul Judeţean Vaslui
65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT
-Centrul scolar pentru educatie incluziva " Aurora" Vaslui
-Centrul scolar pentru educatie incluziva " C. Pufan"Vaslui
-Şcoala de arte si meserii "Sf. Ecaterina" Huşi
-Centrul scolar pentru educatie incluziva Negresti
-Centrul Jud.de Resurse si Asistenta Educationala
-Inspectoratul scolar al judetului Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
66.02 SANATATE
-Spitalul Judetean Vaslui
-Centrul de asistenta medico-sociala Bacesti
-Centrul de asistenta medico-sociala Codaesti
-Consiliul Judeţean Vaslui
67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
-Consiliul Judeţean Vaslui
-Teatrul "V.I.Popa "Bîrlad
-Muzeul "V.Pârvan"Bîrlad
-Biblioteca "N.Milescu Spătarul" Vaslui
-Muzeul "Ştefan cel Mare"Vaslui
-Centrul Jud. pt. conservare si promovare a culturii traditionale Vaslui
68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
-Centrul de zi Negresti
-Centrul medico-social Bacesti
-Centrul medico-social Ghermanesti
-Centrul medico-social Codaesti
- Consiliul judetean Vaslui
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
- Consiliul judetean Vaslui
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
- Consiliul judetean Vaslui
80.02 ACTIUNI GEN. ECON., COMERCIALE SI DE MUNCA
- Consiliul judetean Vaslui - Centrul de afaceri
84.02 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
- Consiliul judetean Vaslui

183.789
-70.000
23.857.813 -77.000
4.500.000 -100.000
3.283.859 -77.235
1.980.000
0
2.000.000
99.769
500.000
0
15.000
0
11.578.954
466
2.133.000 142.374
1.000.000
0
288.000
59.000
260.000
84.000
585.000
-626
11.298.528 -21.260
3.248.861
-55
2.000.000 -68.000
1.752.000
98.800
1.899.895
-5
1.655.000 -52.000
742.772
0
86.091.749 1.278.000
82.761.067 1.759.000
200.000
0
1.800.000
82.000
148.329
-13.000
773.000
-110.000
409.353
-440.000
155.000
307.460
155.000
307.460
10.737.933
0
10.737.933
0
1.014.360
0
1.014.360
0
49.390.242 -17.369.593
49.390.242 -17.369.593
3.295.943 -736.050
3.295.943 -736.050

113.789
23.780.813
4.400.000
3.206.624
1.980.000
2.099.769
500.000
15.000
11.579.420
2.275.374
1.000.000
347.000
344.000
584.374
11.277.268
3.248.806
1.932.000
1.850.800
1.899.890
1.603.000
742.772
87.369.749
84.520.067
200.000
1.882.000
135.329
663.000
-30.647
462.460
462.460
10.737.933
10.737.933
1.014.360
1.014.360
32.020.649
32.020.649
2.559.893
2.559.893

ANEXA Nr.5
la Hotararea nr.136/30 oct. 2009
BUGETUL
Consiliului Judetean Vaslui pe anul 2009
rectificarea a Vl - a
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
30. Dobanzi
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
55. Alte transferuri
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
57. Asistenţă socială
59. Alte cheltuieli

Program
aprobat
91.751.647
54.903.325
7.226.671
8.203.332
1.726.159
137.984
6.939.208
2.012.568

U.M.=lei
Influente Program
+,rectificat
-13.404.688 78.346.959
-1.761.732 53.141.593
-1.114.700 6.111.971
12.239
8.215.571
0
1.726.159
6.021.913 6.159.897
-6.865.250 73.958
32.250
2.044.818

14.416.782

151.816

14.568.598

11.021.360
3.219.261

0
0

11.021.360
3.219.261
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70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursab.
55.01.18 Alte transferuri curente interne(cotizatii)
55.02 Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internat)
55.02.01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.02 Programe din Fondul Social European
56.02.01 Finantare nationala
56.02.03 Cheltuieli neeligibile
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
60.02 APĂRARE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare

37.241.019 -11.499.823 25.741.196
37.031.019 -11.499.823 25.531.196
37.031.019 -11.499.823 25.531.196
210.000
0
210.000
210.000
0
210.000
-392.697
-143.133 -535.830
10.716.330 -1.118.203 9.598.127
10.264.742 -1.019.145 9.245.597
7.209.997 -1.114.700 6.095.297
5.686.668
-855.200 4.831.468
1.523.329
-259.500 1.263.829
1.144.426
-210.000 934.426
27.843
-4.200
23.643
290.609
-44.000
246.609
9.285
-1.300
7.985
51.166
0
51.166
1.986.227
-56.261 1.929.966
794.715
-5.000
789.715
100.000
0
100.000
51.790
0
51.790
100.000
0
100.000
40.000
0
40.000
109.465
-41.225
68.240
30.000
0
30.000
30.000
0
30.000
730.257
-10.036
720.221
1.068.518
0
1.068.518
1.051.918
0
1.051.918
200.450
0
200.450
851.468
0
851.468
16.600
0
16.600
16.600
0
16.600
0

151.816

151.816

0
0
0
488.588
488.588
488.588
4.893
186.000
297.695
-37.000
-37.000

151.816
110.741
41.075
-79.414
-79.414
-79.414
0
-79.414
0
-19.644
-19.644

151.816
110.741
41.075
409.174
409.174
409.174
4.893
106.586
297.695
-56.644
-56.644

137.984
137.984
137.984
194.198
189.070
189.070
75.870
7.200
4.600
2.000
1.000

6.021.913 6.159.897
6.021.913 6.159.897
6.021.913 6.159.897
0
0
0
7.315
-3.315
-2.000
-2.000
0

194.198
189.070
189.070
83.185
3.885
2.600
0
1.000
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20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursab.
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
66.02 SĂNĂTATE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe

400
98.000
5.128
5.128
5.128
5.128

0
0
0
0
0
0

400
98.000
5.128
5.128
5.128
5.128

287.489
272.489
125.171
91.935
1.030
375
26.271
143.958
143.958
143.958
3.360
3.360
3.360
20.000
20.000
20.000
20.000
-5.000
-5.000

-70.000
-70.000
0
0
0
0
0
-70.000
-70.000
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

217.489
202.489
125.171
91.935
1.030
375
26.271
73.958
73.958
73.958
3.360
3.360
3.360
20.000
20.000
20.000
20.000
-5.000
-5.000

11.578.954
11.124.069
2.000
2.000
18.119
3.964
4.270
1.300
8.585
85.950
85.950
85.950
11.018.000
11.018.000
11.018.000
455.351
455.351
455.351
91.251
14.100
350.000
-466
-466

466
0
0
0
0
0
-4.270
0
4.270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
466
466

11.579.420
11.124.069
2.000
2.000
18.119
3.964
0
1.300
12.855
85.950
85.950
85.950
11.018.000
11.018.000
11.018.000
455.351
455.351
455.351
91.251
14.100
350.000
0
0

585.000
15.000
15.000
15.000
570.000
570.000
570.000
570.000

-626
0
0
0
0
0
0
0

584.374
15.000
15.000
15.000
570.000
570.000
570.000
570.000
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85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursab.
59. Alte cheltuieli
59.11 Asociatii si fundatii
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.12 Consultanta si expertiza
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

0
0

-626
-626

-626
-626

3.248.861
3.339.561
88.050
28.300
1.000
58.750
32.250
32.250
32.250
0
0
3.219.261
350.000
2.869.261
-90.700
-90.700

-55
0
0
0
0
0
-32.250
-32.250
-32.250
32.250
32.250
0
0
0
-55
-55

3.248.806
3.339.561
88.050
28.300
1.000
58.750
0
0
0
32.250
32.250
3.219.261
350.000
2.869.261
-90.755
-90.755

409.353
61.884
14.674
11.671
3.003
2.212
59
608
25
99
47.210
25.000
22.210
600.000
600.000
600.000
600.000
-252.531
-252.531

-440.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-440.000
-440.000
-440.000
-440.000
0
0

-30.647
61.884
14.674
11.671
3.003
2.212
59
608
25
99
47.210
25.000
22.210
160.000
160.000
160.000
160.000
-252.531
-252.531

155.000
55.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
0
100.000

307.460
0
0
0
0
0
0
307.460
307.460
307.460
307.460
0

462.460
55.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
407.460
407.460
407.460
307.460
100.000

10.737.933
686.933
42.000
2.000
35.000
5.000

0
0
0
0
0
0

10.737.933
686.933
42.000
2.000
35.000
5.000
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30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
80.02 ACTIUNI GEN. ECON.,COMERCIALE SI DE MUNCA
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.18 Alte transferuri curente interne
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
72.01.01 Participarea la capitalul social al societatilor comerciale
84.02 TRANSPORTURI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor ext.
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursab.
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
56.01.01 Finantare nationala
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente

644.933
644.933
644.933
10.051.000
10.051.000
10.051.000
10.000.000
51.000

0
0
0
0
0
0
0
0

644.933
644.933
644.933
10.051.000
10.051.000
10.051.000
10.000.000
51.000

1.014.360
780.010
88.710
85.210
3.000
500
691.300
691.300
691.300
234.350
24.350
24.350
24.350
210.000
210.000
210.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.014.360
780.010
88.710
85.210
3.000
500
691.300
691.300
691.300
234.350
24.350
24.350
24.350
210.000
210.000
210.000

49.390.242
25.568.440
5.528.908
5.249.730
0
600
144.745
41.800
5.000
87.033
1.031.226
1.031.226
1.031.226
6.763.000
6.763.000
6.763.000
166.800
166.800
166.800
12.078.506
12.078.506
12.078.506
23.828.802
23.828.802
23.828.802
22.336.852
1.491.950
-7.000
-7.000
3.295.943
2.408.143

-17.369.593 32.020.649
-6.663.000 18.905.440
100.000 5.628.908
200.000 5.449.730
0
0
0
600
-100.000
44.745
0
41.800
0
5.000
0
87.033
0
1.031.226
0
1.031.226
0
1.031.226
-6.763.000
0
-6.763.000
0
-6.763.000
0
0
166.800
0
166.800
0
166.800
0

12.078.506

0
12.078.506
0
12.078.506
-10.583.319 13.245.483
-10.583.319 13.245.483
-10.583.319 13.245.483
-10.593.319 11.743.533
10.000
1.501.950
-123.274 -130.274
-123.274 -130.274
-736.050
-31.500

2.559.893
2.376.643
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20. Bunuri si servicii
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli
56. Proiecte cu finant. din fonduri externe neramb. (FEN) postad.
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
56.01.01 Finantare nationala
2. 70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe

69.867
63.997
5.870
2.338.276
2.338.276
2.338.276
887.800
887.800
887.800
0
887.800

-31.500
-31.500
0
0
0
0
-704550
-704.550
-704.550
0
-704.550

38.367
32.497
5.870
2.338.276
2.338.276
2.338.276
183.250
183.250
183.250
0
183.250

ANEXA Nr. 6
la Hotararea nr.136/30 oct. 2009
BUGETUL
Centrului Militar judetean Vaslui pe anul 2009
rectificarea a Vl - a
Cap.60.02 APARARE
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70.Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale

U.M.=lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
188.028
0
188.028
188.028
188.028
188.028
0
188.028
182.900
0
182.900
182.900
0
182.900
72.700
5.315
78.015
7.200
-3.315
3.885
4.600
-2.000
2.600
1.000
1.000
400
400
97.000
97.000
5.128
0
5.128
5.128
0
5.128
5.128
0
5.128
5.128
5.128
ANEXA Nr. 7
la Hotararea nr.136/30 oct. 2009

BUGETUL
Consiliul judetean Vaslui (Oficiul de mobilizare a economiei si pregatire a teritoriului pentru aparare )
pe anul 2009
rectificarea a Vl - a
Cap. 60.02 APARARE
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
5.500
0
5.500
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
5.500
0
5.500
TOTAL CHELTUIELI
6.170
0
6.170
1.Cheltuieli curente
6.170
0
6.170
20. Bunuri si servicii
6.170
0
6.170
2.000
20.01 Bunuri si servicii
3.170
5.170
-2.000
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
2.000
0
20.30 Alte cheltuieli
1.000
1.000
ANEXA Nr.8
la Hotararea nr.136/30 oct. 2009
BUGETUL
CENTRULUI SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA " AURORA" VASLUI
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rectificarea a Vl - a
Cap.65.02 INVATAMANT
Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
TOTAL VENITURI
4.500.000
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
4.500.000
TOTAL CHELTUIELI
4.500.000
1.Cheltuieli curente
4.498.000
10. Cheltuieli de personal
3.916.000
10.01 Cheltuieli salariale in bani
3.035.954
10.03 Contribuţii
880.046
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
640.597
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
18.816
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
184.127
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profesion.
8.244
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
28.262
20. Bunuri si servicii
477.500
20.01 Bunuri si servicii
187.700
20.02 Reparaţii curente
50.000
20.03 Hrana
160.000
20.04 Medicamente si materiale sanitare
8.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
60.000
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
2.000
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
3.000
20.13 Pregatire profesionala
3.800
20.30 Alte cheltuieli
3.000
55. Alte transferuri
24.000
55.01 Transferuri interne
24.000
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
24.000
57. Asistenţă socială
80.500
57.02 Ajutoare sociale
80.500
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
36.500
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
20.000
57.02.04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
24.000
70.Cheltuieli de capital
2.000
71. Active nefinanciare
2.000
71.01 Active fixe
2.000
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
2.000

Influente
+,-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-78.431
-21.569
-18.200
-300
-1.869
-200
-1.000
0

0
0
0
0

0
0
0

U.M.= lei
Program
rectificat
4.400.000
4.400.000
4.400.000
4.398.000
3.816.000
2.957.523
858.477
622.397
18.516
182.258
8.044
27.262
477.500
187.700
50.000
160.000
8.000
60.000
2.000
3.000
3.800
3.000
24.000
24.000
24.000
80.500
80.500
36.500
20.000
24.000
2.000
2.000
2.000
2.000

ANEXA Nr.9
la Hotararea nr.136/30 oct. 2009
BUGETUL
CENTRULUI SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "C. PUFAN" VASLUI
rectificarea a Vl - a
Cap.65.02 INVATAMANT
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
3.283.859 -77.235 3.206.624
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
3.283.859 -77.235 3.206.624
TOTAL CHELTUIELI
3.283.859 -77.235 3.206.624
1.Cheltuieli curente
2.743.000 -77.000 2.666.000
10. Cheltuieli de personal
2.292.200 -77.000 2.215.200
10.01 Cheltuieli salariale in bani
1.798.000 -39.500 1.758.500
10.03 Contribuţii
494.200
-37.500 456.700
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
364.200
-11.300 352.900
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.000
-1.200
8.800
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
100.000
-8.000
92.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
3.000
3.000
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
17.000
-17.000
0
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20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
57.02.03 Tichete cresa
57.02.04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

412.800
265.460
23.000
108.000
3.000
10.000
500
2.000
840
38.000
38.000
18.000
6.000
1.000
13000
541.000
541.000
541.000
531.000
10.000
-141
-141

0
12.020
-12.020

0
0

0
0
0

-235
-235

412.800
277.480
10.980
108.000
3.000
10.000
500
2.000
840
38.000
38.000
18.000
6.000
1.000
13.000
541.000
541.000
541.000
531.000
10.000
-376
-376

ANEXA Nr.10
la Hotararea nr.136/30 oct. 2009
BUGETUL
CENTRULUI SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA NEGRESTI
rectificarea a Vl -a
Cap.65.02 INVATAMANT
Program Influente
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,TOTAL VENITURI
2.000.000 99.769
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
2.000.000 99.769
TOTAL CHELTUIELI
2.000.000 99.769
1.Cheltuieli curente
2.000.000 100.000
10. Cheltuieli de personal
1.645.000 100.000
10.01 Cheltuieli salariale in bani
1.206.000 160.000
10.03 Contribuţii
439.000
-60.000
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
331.000
-40.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
8.000
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
84.000
-10.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profes
3.000
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
13.000
-10.000
20. Bunuri si servicii
320.000
0
20.01 Bunuri si servicii
210.000
20.02 Reparaţii curente
15.000
20.03 Hrana
50.000
20.04 Medicamente si materiale sanitare
4.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
35.000
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
5.000
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
1.000
57. Asistenţă socială
35.000
0
57.02. Ajutoare sociale
35.000
0
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
15.000
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
20.000
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
0
-231
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-231

U.M.= lei
Program
rectificat
2.099.769
2.099.769
2.099.769
2.100.000
1.745.000
1.366.000
379.000
291.000
8.000
74.000
3.000
3.000
320.000
210.000
15.000
50.000
4.000
35.000
5.000
1.000
35.000
35.000
15.000
20.000
-231
-231
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ANEXA Nr. 11
la Hotararea nr.136/30 oct. 2009
BUGETUL
Bibliotecii Judetene " Nicolae Milescu Spatarul" Vaslui pe anul 2009
rectificarea a Vl -a
Cap.67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
Program Influente
SPECIFICATIE
aprobat
+,TOTAL VENITURI
1.899.895
-5
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
1.899.895
-5
TOTAL CHELTUIELI
1.899.895
-5
1.Cheltuieli curente
1.881.728
0
10. Cheltuieli de personal
1.643.718
0
10.01 Cheltuieli salariale in bani
1.284.768
10.03 Contribuţii
358.950
0
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
256.900
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
6.450
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
65.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profesion.
5.060
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
25.540
20. Bunuri si servicii
189.550 21.300
20.01 Bunuri si servicii
139.550
20.02 Reparatii curente
21.300
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
3.000
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
40.000
20.13 Pregatire profesionala
2.000
20.30 Alte cheltuieli
5.000
55 Alte transferuri
48.460
-21.300
55.01.Transferuri interne
48.460
-21.300
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
48.460
-21.300
2. 70. Cheltuieli de capital
46.732
0
71. Active nefinanciare
46.732
0
71.01 Active fixe
46.732
0
71.01.01 Constructii
46.732
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-28.565
-5
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -28.565
-5

U.M.= lei
Program
rectificat
1.899.890
1.899.890
1.899.890
1.881.728
1.643.718
1.284.768
358.950
256.900
6.450
65.000
5.060
25.540
210.850
139.550
21.300
3.000
40.000
2.000
5.000
27.160
27.160
27.160
46.732
46.732
46.732
46.732
-28.570
-28.570

ANEXA Nr.12
la Hotararea nr.136/30 oct. 2009
BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2009
rectificarea a Vl -a
Centralizator
68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Program Influente
SPECIFICATIE
aprobat
+,TOTAL VENITURI
82.761.067 1.759.000
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
82.761.067 1.759.000
TOTAL CHELTUIELI
82.761.067 1.759.000
1.Cheltuieli curente
82.777.240 1.759.000
10. Cheltuieli de personal
40.000.000 1.759.000
10.01 Cheltuieli salariale in bani
31.591.504 1.299.355
10.03 Contribuţii
8.408.496 459.645
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
6.143.067 341.717
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
153.957
11.527
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
1.595.061 121.521
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
88.581
-2.277
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
427.830
-12.843
20. Bunuri si servicii
12.356.240
0

U.M.= lei
Program
rectificat
84.520.067
84.520.067
84.520.067
84.536.240
41.759.000
32.890.859
8.868.141
6.484.784
165.484
1.716.582
86.304
414.987
12.356.240
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20.01 Bunuri si servicii
5.002.626
20.02 Reparaţii curente
628.053
20.03 Hrana
4.648.026
20.04 Medicamente si materiale sanitare
203.287
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
378.437
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
245.736
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
36.568
20.13 Pregatire profesionala
70.000
20.30 Alte cheltuieli
1.143.507
55. Alte transferuri
1.000.000
55.01 Transferuri interne
1.000.000
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursab. 1.000.000
57. Asistenţă socială
29.421.000
57.02 Ajutoare sociale
29.421.000
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
29.421.000
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-16.173
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-16.173

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.002.626
628.053
4.648.026
203.287
378.437
245.736
36.568
70.000
1.143.507
1.000.000
1.000.000
1.000.000
29.421.000
29.421.000
29.421.000
-16.173
-16.173
ANEXA Nr.12/2
la Hotararea nr.136/30 oct. 2009

BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2009
CSCH Barlad, CSCH Vaslui, CSCH Husi
rectificarea a Vl -a
Cap.68.02.05 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITATI
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
39.792.773 -4.851 39.787.922
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
39.792.773 -4.851 39.787.922
TOTAL CHELTUIELI
39.792.773 -4.851 39.787.922
1.Cheltuieli curente
39.792.773 -4.851 39.787.922
10. Cheltuieli de personal
7.084.001
-4.851
7.079.150
10.01 Cheltuieli salariale in bani
5.608.117 -108.612 5.499.505
10.03 Contribuţii
1.475.884 103.761 1.579.645
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
1.063.365
68.442
1.131.807
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
26.650
1.918
28.568
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
276.105
12.703
288.808
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
14.147
-1.055
13.092
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
95.617
21.753
117.370
20. Bunuri si servicii
3.287.772
0
3.287.772
20.01 Bunuri si servicii
1.344.602
1.344.602
20.02 Reparaţii curente
154.690
154.690
20.03 Hrana
1.210.606
1.210.606
20.04 Medicamente si materiale sanitare
73.243
73.243
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
108.241
108.241
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.864
20.864
20.11 Carti,publicatii si materiale documentare
4.493
4.493
20.30 Alte cheltuieli
371.033
371.033
57. Asistenţă socială
29.421.000
0
29.421.000
57.02 Ajutoare sociale
29.421.000
0
29.421.000
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
29.421.000
29.421.000
ANEXA Nr. 12/1
la Hotararea nr.136/30 oct. 2009
BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2009
CIA Husi, CIA Giurcani
rectificarea a Vl -a
Cap.68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
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TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Carti,publicatii si materiale documentare
20.30 Alte cheltuieli

3.778.157
3.778.157
3.778.157
3.778.157
2.293.000
1.817.085
475.915
342.169
8.575
88.845
4.552
31.774
1.485.157
714.802
79.135
556.192
64.528
51.216
6.119
1.196
11.969

110.762
110.762
110.762
110.762
110.762
71.814
38.948
26.452
697
5.632
-280
6.447
0

3.888.919
3.888.919
3.888.919
3.888.919
2.403.762
1.888.899
514.863
368.621
9.272
94.477
4.272
38.221
1.485.157
714.802
79.135
556.192
64.528
51.216
6.119
1.196
11.969
ANEXA Nr. 12/3
la Hotararea nr.136/30 oct. 2009

BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2009
CSC Vaslui,CSC 1 Bd,CSC 2 Bd,CSC Murgeni,CP 5 Bd,CP 8 Husi,CP 9 Ngr,CP 10 Vs,CP 11Vs,CPTF
Ngr,Casa Husi+Casa VS 355,Casa Bd 361,AMP
rectificarea a Vl -a
Cap.68.02.06 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
29.053.919 1.287.765 30.341.684
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
29.053.919 1.287.765 30.341.684
TOTAL CHELTUIELI
29.053.919 1.287.765 30.341.684
1.Cheltuieli curente
29.053.919 1.287.765 30.341.684
10. Cheltuieli de personal
24.347.707 1.287.765 25.635.472
10.01 Cheltuieli salariale in bani
19.216.597 1.035.455 20.252.052
10.03 Contribuţii
5.131.110 252.310 5.383.420
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
3.781.672 202.410 3.984.082
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
94.776
8.273
103.049
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
981.920
100.369 1.082.289
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
50.313
-1.679
48.634
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
222.429
-57.063
165.366
20. Bunuri si servicii
4.706.212
0
4.706.212
20.01 Bunuri si servicii
1.171.089
1.171.089
20.02 Reparaţii curente
175.855
175.855
20.03 Hrana
2.836.964
2.836.964
20.04 Medicamente si materiale sanitare
63.590
63.590
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
87.191
87.191
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
46.125
46.125
20.11 Carti,publicatii si materiale documentare
3.855
3.855
20.30 Alte cheltuieli
321.543
321.543
ANEXA Nr.12/4
la Hotararea nr.136/30 oct. 2009
BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2009
Aparat propriu DGASPC, Sustinere proiecte
rectificarea a Vl -a
Cap.68.02.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL
U.M.= lei
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ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE
Program
aprobat
TOTAL VENITURI
10.136.218
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
10.136.218
TOTAL CHELTUIELI
10.136.218
1.Cheltuieli curente
10.152.391
10. Cheltuieli de personal
6.275.292
10.01 Cheltuieli salariale in bani
4.949.705
10.03 Contribuţii
1.325.587
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
955.861
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
23.956
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
248.191
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
19.569
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
78.010
20. Bunuri si servicii
2.877.099
20.01 Bunuri si servicii
1.772.133
20.02 Reparaţii curente
218.373
20.03 Hrana
44.264
20.04 Medicamente si materiale sanitare
1.926
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
131.789
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
172.628
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
27.024
20.13 Pregatire profesionala
70.000
20.30 Alte cheltuieli
438.962
55. Alte transferuri
1.000.000
55.01 Transferuri interne
1.000.000
55.01.08 Programe PHARE
1.000.000
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-16.173
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-16.173
SPECIFICATIE

Influente
+,365.324
365.324
365.324
365.324
365.324
300.698
64.626
44.413
639
2.817
737
16.020
0

0
0
0

Program
rectificat
10.501.542
10.501.542
10.501.542
10.517.715
6.640.616
5.250.403
1.390.213
1.000.274
24.595
251.008
20.306
94.030
2.877.099
1.772.133
218.373
44.264
1.926
131.789
172.628
27.024
70.000
438.962
1.000.000
1.000.000
1.000.000
-16.173
-16.173

Anexa nr.13
la Hotararea nr.136/30 octombrie 2009
PROGRAMUL
lucrărilor ce se finanţează din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2009
UM = lei
Nr.
Cod
crt.
1
2
3

Denumire lucrare / obiectiv

TOTAL GENERAL, din care:
CHELTUIELI CURENTE TOTAL, din care:
I.
A.
Servicii pregătitoare aferente întreţinerii si reparării drumurilor publice
4A.1.
Gestionarea drumurilor publice din administrare, TOTAL, din care:
5A.1.1. Cadastrul drumurilor publice
6A.2.
Întocmirea documentaţiilor pentru lucrările de drumuri (avize, taxe)
7B.
Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice
8100
Întreţinere curentă pe timp de vară, TOTAL, din care:
9100.1.1. Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice ( 28,780 km), TOTAL, din care:
DJ 245 L : DN 24 (Costeşti) - Puntişeni - Chiţcani - Pârveşti - Mănăstire Pârveşti,
km0+000 - 4+000 (L=4,000 km)
10
DJ 246: DJ 247 (Codăeşti) - Rediu Galian - Tăcuta - Focşasca - Limita jud. Iaşi, km
0+000-5+499, km 12+000-13+000 (L=6,499 km)
11
12
DJ 248 F : DN 15D (Negreşti) - Limită judeţ Iaşi, km: 0+000 - 1+800 (L=1,800 km)
13
Drum acces Poligon (0,270 km)
DJ 244 A: DN 24 (Gara Roşieşti) - Roşieşti - Valea lui Darie - Vutcani - Poşta Elan Stuhuleţ - Rînceni - Berezeni (DN 24 A), km 0+000-17+900 (L=17,90 km)
14
15
DJ 244 K: DN 24 (Muntenii de Sus) - Bălţaţi - Crăsnăşeni - Leoşti - Vineţeşti -

Suma
10.902.000
5.499.107
200.477
150.000
150.000
50.477
5.198.630
4.098.630
2.139.003
19.756
224.676
94.676
59.215
142.425
49.307

23

Olteneşti - Zgura, km 0+000-8+800 (L=8,000 km)
DJ 245 A: Muntenii de Jos (DN 24) - Lipovăţ - Suceveni - Bogdana - Similişoara Găvanu - Morăreni - Ghergheşti - Vala Lupului - Lunca - Siliştea - Iana (DJ 243), km
0+000-12+030, km 15+500-18+000 (L=14,530 km)
16
DJ 247: Limita jud. Iaşi - Codăeşti - Emil Racoviţă - Dăneşti - Bereasa - Telejna Zăpodeni - Bălteni - Bejeneşti - Sauca - DN 2 F (Laza) , km 50+174-60+074, km
66+650-68+650 (L=11,900 km)
17
DJ 245: DN 24 Bîrlad - Drujeşti - Băcani - Vulpăşeni - Ghicani -AL. Vlahuţă - Buda
- Morăreni - Floreşti - Oprişiţa (DN 2 F), km 46+555-48+955 (L=2,400 km)
18
DJ 284 : DN 24 B (Huşi)-Epureni-DudaPăltiniş-Fundătura-Arsura-DN 28
(Ghermăneşti), km 0+000-1+850 (1,850)
19
DJ 207E: Rediu (DN 2 F) – Brodoc – Bălteni – Răduieşti – Deleşti – Oşeşti – Valea
Mare- Negreşti (DN 15 D), km 0+000-23+515 (L = 23,515 km)
20
DJ 244 D: Huşi (DN 24 B) – Avereşti – Buneşti – Limita jud. Iaşi, km 0+000-8+800
(L = 8,800 km)
21
DJ 244: 23 August (DN 24 A) – Şuletea – Stoişeşti – Gara Banca – Sălcioara (DN
24)0+000-11+800
(L = 11,800 km)
22
DJ 244 H: DJ 244 – Viişoara – Urdeşti – Găgeşti – DJ 244 B km 3+000-14+980(L =
11,980 km)
23
DJ 245: DN 24 (Bîrlad) – Drujeşti – Băcani – Vulpăşeni – Ghicani – Al. Vlahuţă –
Buda – Morăreni – Floreşti – Oprişiţa (DN 2 F), km 12+743-22+700 (L = 9,957 km)
24
DJ 245 D: DN 24 (Sălcioara) – Horoiata – Unţeşti – Ulea – Bogdăneşti – Vişinari –
Orgoieşti – Căpuşneni – Fundu Văii – DJ 245 A (Lipovăţ)0+000-6+450, km 13+47514+675 (L = 7,650 km)
25
DJ 243 A: Pogana (DJ 243) Crîngu Nou – Ciocani – Iveşti – Pogoneşti – Tutova –
26
Criveşti–Pochidia–Satu Nou – Lim. jud. Galaţi, km 20+840-31+370 (L = 10,530 km)
DJ246:DN24(Codaesti)-Rediu Galian -Tacuta-Focsasca-limita jud. Iasi,km 12+00027
13+000(1,000km)
DJ 284:DN 24B(Husi)-Epureni-Duda-Pahnesti-Fundatura-Arsura-DN28
28
(Ghermanesti),km23+300-24+900(L=1,600km)
29101.1.5. Întreţinerea drumurilor pietruite ( 200,528Km), Total, din care:
30
DJ 242 B: DN 24 A (Popeni) - Limita jud. Galaţi, km 0+000-10+000 (10,000 km)
DJ 244 K: DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălţaţi - Crăsnăşeni - Leoşti 31
Vineţeşti - Olteneşti - Zgura, km 31+950-34+950 (L=3,000 km)
DJ 244 M: DN 24 (Crasna) - Albeşti - Idrici de Sus - DJ 244 A (Idrici de Sus) , km
32
0+000-3+330, (L=3,330 km)
DJ 245 : DN 24 (Bărlad) – Drujeşti-Băcani-Vulpăşeni-Ghicani-Alexandru VlahuţăBuda-Morăreni-Floreşti-Oprişiţa (DN 2 F), km 42+000-46+555, km 34+705-42+000
33
(L=11,850 km)
DJ 207 H: DN 2 F (Vaslui) - Fabrica Ceramica - Chiţoc - Poiana Căprioarei - Tabăra
de Copii, km 2+500-8+500 (L=6,000 km)
34
35
DJ 244 D: Huşi (DN 24 B) - Limita jud. Iaşi, km 8+800-25+500 (L=16,700 km)
DJ 245 A: Muntenii de Jos (DN 24) - Lipovăţ - Suceveni - Bogdana - Similişoara Găvanu - Morăreni - Ghergheşti - Vala Lupului - Lunca - Siliştea - Iana (DJ 243), km
36
19+500-26+000 (L=6,500 km)
DJ 247 : Limită judeţ Iaşi - Codăeşti - Emil Racoviţă - Dăneşti - Bereasa - Telejna Zăpodeni - Bălteni - Bejeneşti - Sauca - DN 2F (Laza), km : 27+060 - 41+060, km :
41+060 - 50+174, km : 60+074 - 62+074, km : 62+074 - 66+659 (L=29,699 km)
37
DJ 248 A : Limită judeţ Iaşi - Siliştea - Huc - Plopoasa - Rafaila - Buda - DJ 207E
(Oşeşti), Km 51+525-64+525,km64+525-68+355,km72+355-74+355(L=18,830km)
38
DJ 284 : DN 24 B (Huşi)-Epureni-DudaPăltiniş-Fundătura-Arsura-DN 28
(Ghermăneşti), km 1+850-14+950 (L=13,100 km)
39
DJ 159 A: Băceşti (DJ 159, km 0+000) – Gîrceni – Pungeşti (DJ 159) , km 0+70910+720 (L = 10,011 km)
40
DJ 241 C: Limita jud. Bacău (Stejarul) – Doagele – Poiana Pietrei – Dragomireşti
(DN 2 F),, km 24+000-32+625 (L = 8,625 km)
41
DJ 242 C: Limita jud. Galaţi (Gara Docăneasa) – Limita jud. Galaţi (Gara
Tălăşmani) , km 6+000-14+000 (L = 8,000 km)
42

245.178

111.477
342.334
99.959
50.000
50.000
50.000
50.000
100.000

50.000
50.000
300.000
50.000
1.959.627
131.973
132.733
81.803

140.647
21.839
49.896

28.538

75.952
66.326
99.443
50.000
30.000
40.000
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43
44
45
46
47
48102
49C.
50107
51II
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67

68

69
70

71

DJ 245 B: Ghergheşti (DJ 245 A) – Corodeşti – Chetrosu – Draxeni – Rugăria –
Ivăneşti (DN 2 F) 0+000-18+130 (L = 18,130 km)
DJ 280:Lim.jud.Iaşi–Ţibăneşti-DN 15D(Bacesti), km 43+280-47+980 (L = 4,700 km
DJ 248 G: DJ 248 A – Mănăstirea Rafaila , km 0+000-2+500 (L = 2,500 km)
DJ 243B : Barlad(DJ243)-Crang -Ciocani-Movileni -Coroiestii de SusLim.Jud.Bacau,km 7+020-23+350(L=16,330km)
DJ244M :DN 24 (Crasna) - Albeşti - Idrici de Sus - DJ 244 A (Idrici de Sus) , km
4+430-12+180, (L=7,750 km)
Întretinere curentă pe timp de iarnă
Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice, TOTAL,
din care:
Siguranţa rutieră
CHELTUIELI DE CAPITAL, TOTAL, din care:
Stabilizare versanti pe DJ 284: Arsura - Pahnesti, Km 15+454 - 16+300 (0,846 Km) cofinanţare
Elaborare S.F+PT+DE pentru "Reparaţii pod pe DJ 244 I peste pârâul Sărăţeni, sat
Sărăţeni, km 4+400 "
Reabilitare DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245 L
(Costeşti), km 3+000-4+000 (1,000 km)
Elaborare SF+PT+DE pentru Reabilitare DJ 207 H: DN 2 F (Vaslui) - Fabrica
Ceramica-Chiţoc-Poiana Căprioarei, km 0+000-1+000, km 2+500-4+200 (2,700 km)
Elaborare SF+PT+DE pentru Reabilitare DJ 244 M: DN 24 (Crasna - Albeşti - Idrici
de Sus , km 0+000-3+330(3,330km)
Elaborare SF+PT+DE pentru Reabilitare DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca Deleni - Moreni - DJ 245 L (Costeşti), km 1+600-3+000, km 4+000-4+300, km
11+200-14+000 (4,500 km)
Elaborare PT+DE pentru Reabilitare DJ 244 I: Murgeni (DN 24 A) - Sărăţeni Măluşteni - DC 67, km 9+100-12+300 (3,200 km)
Reabilitare DJ 207 H: DN 2 F (Vaslui) - Fabrica Ceramica - Chiţoc - Poiana
Căprioarei, km 0+000-1+043, km 2+500-4+200 (2,743 km)
Reabilitare DJ 244 E: DN 24 B (Huşi) - Tătărăni - Boţeşti - DN 24 (Micleşti), km
0+000-7+430 (7,430 km)
Reabilitare DJ 245: DN 24 (Bîrlad) - Drujeşti - Băcani - Vulpăşeni - Ghicani - Al.
Vlahuţă-Buda-Morăreni-Floreşti-Oprişiţa (DN 2 F) , km 22+700-33+200 (10,500 km)
Îmbrăcăminte asfaltică DJ 246A: DN 24 (Moara Domnească)- Fereşti- Bereasa- DJ
247 (Tătărăni), km 0+000-1+311 (1,311 km)
Reabilitare DJ 248 B: Limita jud. Iaşi - Negreşti (DN 15 D) - km 65+000-68+740
(3,740 km)
Elaborare PT şi taxe la treceri peste calea ferată pe DJ 244 B
Elaborare PT +DE pentru "Reabilitare DJ 246 A: DN 24 (Moara Domnească - Fereşti
- Bereasa - DJ 247 (Tătărăni), km 1+311-5+834 (4,523 km)
Elaborare PT+DE pentru Reabilitare DJ 243E: DJ 243 B - Coroieşti, km 3+0006+380 (3,380 km)
Elaborare documentaţie tehnico-economică pt. DJ 243 A: Pogana (DJ 243) - Crîngu
Nou - Ciocani - Iveşti - Pogoneşti - Tutova - Criveşti - Pochidia - Satu Nou - Limita
jud. Galaţi, km 20+840-22+740,km31+370-33+570(4,100km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum judeţean DJ 245
B: Ghergheşti (DJ 245 A) – Corodeşti – Chetrosu – Draxeni – Rugăria – Ivăneşti (DN
2 F), km 0+000-18+130 (L = 18,130 km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum judeţean DJ 242
F: Trestiana (DJ 242) - Grăjdeni – Mănăstirea Grăjdeni, km 0+000-13+900, (L =
13,900km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum judeţean DJ 244
J: DN 24 A (Epureni) – Horga, km 0+000-6+250 (L = 6,250 km)
Elaborare documentatie tehnica PT+DE pentru Reabilitare drum judetean DJ 245A
:Muntenii de Jos(DN 24 )-Lipovat-Suceveni-Bogdana-Similisoara -GavanuMorareni-Gherghesti-Valea Lupului-Lunca-Silistea-Iana(DJ243),km0+00031+000,km34+000-37+069(L=34,069km)

40.000
50.000
50.000
670.000
200.477
1.100.000
100.000
100.000
5.402.893
220.000
40.000
450.000
70.000
70.000

70.000
50.000
1.180.000
1.168.000
498.350
800.370
130.000
25.000
40.000
60.000

70.000

20.000

50.000
30.000

30.000

25

72
73
74
75

76

77

Elaborare documentatie tehnica PT+DE pentru Reabilitare drum judeteanDJ 247
:lim.jud.Iasi -Codaesti-Emil Racovita-Danesti-Bereasa-Telejna-Zapodeni-BalteniBejenesti-Sauca-DN2F(Laza),26+060-68+659(L=42,599km)
30.000
Reabilitare DJ 243E:DJ243B-Coroiesti,km 3+000-6+380 (L=3,380km)
100.000
Reabilitare DJ 244M: DN24(Crasna)-Albesti-Idrici de Sus - DJ 244A (Idrici de
sus),km 0+000-3+330(L=3,330km)
100.000
Reabilitare DJ 246 :DJ 247 (Codaesti)-Rediu Galian-Tacuta-Focsasca-limita judet
Iasi,km 5+499-12+635(L=7,136km)
51.173
Elaborare documentatie tehnica PT+DE pentru,,Reabilitare DJ 244C:Husi(DN24B)Padureni-Leosti-Valeni-Urlati-Dimitrie Cantemir-DJ244A(Musata),km14+50020+000 (L=5,500km)
10.000
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum judeţean DJ243
B: Bîrlad (DJ 243) Crîng – Ciocani – Movileni – Coroieşti de Sus – Limita jud.
Bacău,km 0+000-23+350(L=23,350km)
40.000
ANEXA Nr. 14
la Hotărârea nr.136/30 oct. 2009
LISTA
obiectivelor de investitii cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2009
rectificarea a Vl - a
U.M.=lei

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

1 TOTAL CHELTUIELI din care :
2 A. Lucrari in continuare
3 B. Lucrari noi din care:
4 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
5 C. Alte cheltuieli de investitii
6 51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
7 -Consiliul judetean Vaslui
8 C. Alte cheltuieli de investitii
9 60.02. APARARE
10 -Consiliul judetean Vaslui
11 C. Alte cheltuieli de investitii
12 61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
13 - Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
14 C. Alte cheltuieli de investitii
15 65.02 INVATAMANT
16 -Consiliul judetean Vaslui
17 C. Alte cheltuieli de investitii
18 -Scoala "Aurora" Vaslui
19 C. Alte cheltuieli de investitii
20 -Scoala pentru surzi Vaslui
21 A. Lucrari in continuare
22 - Sala de sport
23 C. Alte cheltuieli de investitii
24 Centrul judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui
25 C. Alte cheltuieli de investitii
26 66.02 SĂNĂTATE
27 - Consiliul judetean Vaslui
28 A. Lucrari in continuare
29 - "Demolare pavilion 2 si 3 Spitalul Vaslui si imprejmuire gard"
30 C. Alte cheltuieli de investitii
31 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
32 -Biblioteca judeteana Vaslui
33 A. Lucrari in continuare

Suma
40.541.910
14.852.715
22.262.792
14.416.782
3.426.403
409.174
409.174
409.174
5.128
5.128
5.128
20.000
20.000
20.000
1.002.551
455.351
455.351
2.000
2.000
541.000
531.000
531.000
10.000
4.200
4.200
570.000
570.000
70.000
70.000
500.000
46.732
46.732
46.732
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46.732
34 -Amenajare si modernizare sediu Biblioteca judeteana Vaslui
35 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
160.000
36 - Consiliul judetean Vaslui
160.000
37 C. Alte cheltuieli de investitii
160.000
38 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
407.460
39 -Consiliul judetean Vaslui
407.460
40 A. Lucrari in continuare
307.460
41 -Reabilitare si refunctionalizare bloc G1Barlad
307.460
42 C. Alte cheltuieli de investitii
100.000
43 74.02. PROTECTIA MEDIULUI
10.051.000
44 - Consiliul judetean Vaslui
10.051.000
45 A. Lucrari in continuare
10.000.000
- Reabilitare sistem de alimentare cu apa,a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a
10.000.000
46 apelor uzate din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti
47 C. Alte cheltuieli de investitii
51.000
48 80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA
24.350
49 -Consiliul judetean Vaslui
24.350
50 C. Alte cheltuieli de investitii
24.350
51 84.02. TRANSPORTURI
25.323.989
52 -Consiliul judetean Vaslui
25.323.989
53 A. Lucrari in continuare
3.897.523
54 -Stabilizare versanti la DJ 284:Arsura-Pahnesti,km. 15+454-16+300 (0,846 km) - cofinantare 420.000
- ReabilitareDJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) -Zizinca- Deleni - Moreni- DJ 245 L (Costesti),km
450.000
55
3+000-4+000 (1,000km)
-Reabilitare DJ 207 H:DN2 F(Vaslui) -Fabrica Ceramica -Chitoc-Poiana Caprioarei,km
1.180.000
56 0+000-1+000,km 2+500-4+200 (2,700km)
- ReabilitareDJ 244E: DN 24B (Husi) -Tatarani- Botesti - DN 24 (Miclesti),km 0+0001.168.000
57
7+430 (7,430km)
- Reabilitare DJ 245: DN 24 (Barlad) -Drujesti-Bacani-Vulpaseni-Ghicani-Al.Vlahuta -Buda498.350
58 Morareni-Floresti - Oprisita (DN 2 F),km 22+700-33+200(10,500km)
-Reabilitare DJ 246 : DJ 247 (Codaesti) - Rediu Galian-Tacuta-Focsasca-Limita jud.Iasi
51.173
59
5+499-12+635 (L=7,136 km)
130.000
60 - Reabilitare DJ 248 B : limita jud.Iasi -Negresti (DN 15D), km65+000-68+740(3,740km)
61 B. Lucrari noi
19.924.516
- Îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 246A: DN 24 (Moara Domnească)- Fereşti-Bereasca-DJ
800.370
62 247(Tătărăni) , km 0+000-1+311 (1.311 km)
100.000
63 -Reabilitare drum judetean DJ 243E : DJ 243 B - Coroiesti, km 3+000 -6 +380 (3,380km)
64 -Reab.drum jud. DJ 244M:DN 24(Crasna)-Albesti-Idrici de Sus, km 0+000-3+330(L= 3,330 k 100.000
236.470
65 -Reabilitare DJ 207 E Rediu-Negresti
237.170
66 -Reabilitare DJ 248 A limita Jud.Iasi-DJ 207 Buda (Osesti)
-Reabilitare DJ 244 E din DN 24 B (Husi) -Tatarani - Botesti -DN 24 (Miclesti)
653.000
67
(km.19+600-23+600 si 25+350-25+750)
-Reabilitare DJ 244 C : Husi (DN 24 B) -Padureni - Leosti - Valeni -Urlati -D.Cantemir -DJ
420.000
68 244 A (Musata) km. 12+000-14+500
162.000
69 -Reabilitare DJ 159 E Garceni (DJ 159 A) Malinesti - Manastirea Malinesti km.2+000
470.000
70 -Reabilitare DJ 248 F : din DN 15 D (Negresti) Limita jud. Iasi km. 1+800 -3+ 726
-Reabilitare DJ 243: din DN 24 (Barlad) -Pogana - Iana- Vadurile- Iezer -Puiesti -Fântânele 4.667.000
71
Rădeni - Dragomireşti (DN 2F) ;km. 0+000-23+400 si 27+900-52+500
72 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
12.078.506
12.078.506
73 -Reabilitare si modernizare 1DJ 244 B Cretesti de Sus-Murgeni
74 C. Alte cheltuieli de investitii
1.501.950
75 87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
2.521.526
76 -Consiliul judetean Vaslui
2.521.526
77 B. Lucrari noi
2.338.276
78 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
2.338.276
2.338.276
79 -Reabilitarea Centrului cultural istoric al Municipiului Barlad
80 C. Alte cheltuieli de investitii
183.250
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ANEXA nr.14 a
la Hotărârea nr.136/30 oct. 2009

Nr.
crt.
1
2
3
4

5

6

7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2009
rectificarea a Vl - a
UM = lei
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de
Canti- Preţ
U.M
Valoare
investiţii
tate unitar
TOTAL CHELTUIELI
lei
x
x
3.426.403
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
lei
x
x
409.174
-Consiliul judetean Vaslui
lei
x
x
409.174
-PT+ taxe, avize, acorduri si executie pt.Consolidare Palat admin.
lei
x
x
200.000
-Plotter format A0 - la proiectul "Consolidarea capacitatii
autoritatilor publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in
buc
1
17.630
17.630
gestionarea infrastructurii transfrontaliere"
-Scanner format A0 -la proiectul "Consolidarea capacitatii
buc
1
25.370
25.370
autoritatilor publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in
gestionarea infrastructurii transfrontaliere"
- Scanner format A3 - la proiectul "Consolidarea capacitatii
autoritatilor publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in
buc
1
13.330
13.330
gestionarea infrastructurii transfrontaliere"
-Calculator +monitor 20" - la proiectul "Consolidarea capacitatii
autoritatilor publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in
buc
2
5.160
10.320
gestionarea infrastructurii transfrontaliere"
-TVA pt.dotari finantate din contributie proprie
lei
x
x
12.664
-TVA pt.dotari finantate din fonduri nerambursabile
23.665
-Soft raster to vector
buc
1
1.290
1.290
-TVA la proiectul " Consolidarea capacitatii autoritatilor publice
locale din jud.Vaslui si raionul Leova in gestionarea infrastructurii
lei
x
x
88.450
transfrontaliere" (din dotari finantate din contributie proprie si din
finantari nerambursabile)
-TVA la proiectul "Managementul de calitate la Consiliul judetean
lei
x
x
355
Vaslui"( pt.dotari)
-TVA la proiectul "Europarteneri"( pt. dotari)
lei
x
x
7.600
-Programe antivirus
buc
52
163,46
8.500
60.02. APARARE
lei
x
x
5.128
-Consiliul judetean Vaslui(Centrul Militar)
lei
x
x
5.128
- calculator (cu licente sistem operare)
buc
2
2.200,00
4.400
-sistem DELL-E 450-COMPUTING SYSTEMS(rest. din anul 2008) lei
x
x
728
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
lei
x
x
20.000
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
lei
X
X
20.000
- Retea structurata voce-date a Centrului judetean pentru
lei
x
x
20.000
Coordonarea si Conducerea Interventiei
65.02 INVATAMANT
lei
x
x
471.551
-Consiliul judetean Vaslui
lei
x
x
455.351
-Cofinantare microbuz transport persoane
lei
x
x
58.001
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul de investitie ,,
lei
x
x
130.000
Centru pentru educatie incluziva Negresti (inclusiv avize)
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul de investitie ,,
lei
x
x
220.000
Centru pentru educatie incluziva Husi (inclusiv avize)
- TVA pt.microbuz transport persoane -proiect "Centrul
lei
x
x
33.250
transfrontalier de resurse pt.educatia incluziva -Pentru Copii!"
-TVA pt.echipament video si instalatie sonorizare - proiect
lei
x
x
14.100
"Centrul transfrontalier de resurse pt.educatia incluziva –Pt. Copii!"
-Scoala "Aurora" Vaslui
lei
x
x
2.000
- robot de bucatarie restanţă din anul 2008
lei
x
x
2.000
Şcolii pentru surzii Vaslui pe anul 2009
lei
x
x
10.000
- cheltuieli pt. diriginre santier
lei
x
x
10.000
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34 Centrul judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui
35 - Program de contabilitate
36 66.02 SĂNĂTATE
37 -Consiliul judetean Vaslui
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Reabilitarea,
38 modernizarea si echiparea Spitalului judetean de urgenta Vaslui"
39 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
40 -Consiliul judetean Vaslui
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Reabilitarea,
41 moder. si dotarea Centrului medic-soc Ghermanesti" (inclusiv avize)
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Reabilitarea,
42 moder. si dotarea Centrului medico-soc. Codaesti" (inclusiv avize)
43 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
44 -Consiliul judetean Vaslui
45 -Studii si harti de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren
46 74.02. PROTECTIA MEDIULUI
47 - Consiliul judetean Vaslui
48 - Avize
80.02 ACTIUNI GENERALE
49 ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA
50 -Consiliul judetean Vaslui
51 - Taxe ISC si Casa Constructorului
52 84.02. TRANSPORTURI
53 -Consiliul judetean Vaslui
-Elaborare S.G.P.T. si D.D.E., taxe, comisioane, ridicare topografica,
identificare proprietari teren, expertiza, verificator proiecte, pentru "
54 Consolid. terasamente la DJ 243, km 8+500-km 9+500,com.Perieni"
-Elab. S.F. P.T. si D.E. , taxe, comisioane verificator proiecte pt. "
55 Stab. versanti la DJ 244C, Husi-Padureni,km 0+600-km 2+200"
- Elaborare S.F. P.T. D.E. taxe,comisioane, documentatie
cadastrala, verificator proiecte, pentru "Amenajare ravena la DJ 245
56 D, km 27+700-km 27+500,localitatea Fundu Vaii,com. Lipovat
-Elaborare P.T.+D.D.E. pentru "Reabilitare drum judetean DJ
244C:Husi (DN 24B)- Padureni-Leosti-Valeni-Urlati-Dimitrie
57 Cantemir- DJ 244A (Musata),km 14+500-20+000"
-Elaborare SF+PT+DE pe DJ 207 H:DN2 F(Vaslui) –Fabr. Ceramica
58 -Chitoc-P. Caprioarei,km 0+000 -1+000, km 2+500-4+200 (2,700km
-Elaborare SF+PT+ DE pentru Reabilitare DJ 244 M : DN24
59 (Crasna - Albesti- Idrici de Sus,km 0+000-3+330km(3,330km) )
-Elaborare SF+PT+DE pentru Reabilitare DJ 245E:DN24
(Bulboaca)- Zizinca-Deleni- Moreni -DJ 245 L (Costesti),km1+60060 3+000,km4+000-4+300,km11+200-14+000 (4,500 km)
-Elaborare PT + DE pentru Reabilitare DJ 244 I: Murgeni (DN 24
61 A) - Sarateni - Malusteni - DC 67,km 9+100-12+300 (3,200km)
-PT+DE la Reabilitare DJ 244 E din DN 24 B(Husi) -Tatarani62 Botesti -DN 24 (Miclesti) (km.19+600-23+600 si 25+350-25+750)
-PT+DE la Reabilitare DJ 244 C: Husi (DN 24B) -Padureni-Leosti63 Valeni-Urlati-D.Cantemir-DJ 244 A (Musata) km.12+000-14+500
SF+PT+DE la Reabilitare DJ.159 E Garceni (DJ.159 A) Malinesti64 Manastirea Malinesti km. 2+000-5+000
-SF la Reabilitare DJ 245 C : Bacani (DJ.245) -Baltateni- Cepesti65 Raduesti-Coroiesti-Bogdanita-Schitu (DJ 245 A) km 0+000-25+000
-PT+DE la Reabilitare DJ 248 F : din DN 15 D (Negresti)- Limita
66 jud. Iasi km. 1+800-3+726
- PT+DE la Reabilitare DJ 243 : din DN 24 (Barlad)- Pogana-Iana Vadurile -Iezer - Puiesti - Fântânele - Rădeni - Dragomireşti (DN 2
67 F); km 0+000-23+400 si 27+900-52+500
68 -Elaborare PT si taxe la treceri peste calea ferata pe DJ 244 B
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-Elab. PT+DE pt. Reabilitare DJ 246A: DN 24 (Moara Domneasca69 Feresti-Bereasca- DJ247 (Tatarani), km 1+311-5+834 (4,523 km)
- PT+DE la Reabilitare DJ 243E : DJ 243 B - Coroiesti, km 3+000 70 6 +380 (3,380km)
71 - PT la Reabilitare DJ 207 E Rediu- Negresti
72 - PT la Reabilitare DJ 248 A limita jud.Iasi -DJ 207 Buda (Osesti)
-Elaborare documentatie tehnico-economica DJ 243 A :pentru
Pogana (DJ243)-Crang -Nou-Ciocani-Ivesti-POGONESTI-TutovaCrivesti-Pochidia-Satu-Nou-Limita jud.Galati, km 31+370-33+570
73 (4,100km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum
judeţean DJ 245 B: Ghergheşti (DJ 245 A) – Corodeşti – Chetrosu –
Draxeni – Rugăria – Ivăneşti (DN 2 F), km 0+000-18+130 (L =
74 18,130 km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum
judeţean DJ 242 F: Trestiana (DJ 242) - Grăjdeni – Mănăstirea
75 Grăjdeni, km 0+000-13+900, (L =13,900 km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum
judeţean DJ 244 J: DN 24 A (Epureni) – Horga, km 0+000-6+250 (L
76 = 6,250 km)
Elaborare documentatie tehnica PT+DE pentru Reabilitare drum
judetean DJ 245A :Muntenii de Jos(DN 24 )-Lipovat-SuceveniBogdana-Similisoara -Gavanu-Morareni-Gherghesti-Valea LupuluiLunca-Silistea-Iana(DJ243),km 0+000-31+000,km34+00077 37+069(34,069 km)
Elaborare documentatie tehnica PT+DE pentru Reabilitare drum
judeteanDJ 247 :lim.jud.Iasi -Codaesti-Emil Racovita-DanestiBereasa-Telejna-Zapodeni-Balteni-Bejenesti-Sauca-Dn2F(Laza)
78 km26+060+68+659 (42,599 km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum
judeţean DJ243 B: Bîrlad (DJ 243) Crîng – Ciocani – Movileni –
79 Coroieşti de Sus – Limita jud. Bacău,km 0+000-23+350 (23,350 km)
-Elaborare SF+PT+DE pentru "Reparaţii capitale pod pe DJ 244 I
80 peste pârâul Sărăţeni, sat Sărăţeni, Km 4+400"
81
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
82 -Consiliul judetean Vaslui
-Studiu geotehnic =1.150;Studii de solutii =18.000;Proiect tehnic
(PT+CS)=13.500 lei la proiectul "Reabilitarea Centrului cultural
83 istoric al municipiului Barlad"
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Complex
84 muzeal- Satul moldovenesc"
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Centrul balnear
85 Ghermanesti - potential turistic transfrontalier"
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al jud. Vaslui pe anul 2009
În conformitate cu prevederile Legilor nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 şi nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
supun astăzi, atenţiei dumneavoastră, rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pentru
anul 2009.
La întocmirea proiectului rectificării Bugetului local al judeţului Vaslui, pentru anul 2009, am
avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind priorităţile ce se impun în asigurarea
condiţiilor materiale şi a surselor de finanţare pentru funcţionarea instituţiilor social-culturale,
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asigurarea funcţionării autorităţilor executive judeţene, a serviciului public comunitar judeţean de
evidenţă a persoanelor, dezvoltarea publică, infrastructura de transport judeţean, precum şi pentru
realizarea altor obiective şi acţiuni de interes judeţean.
Potrivit art. 8 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectul rectificării bugetului local al judeţului Vaslui a fost afişat la sediul
instituţiei şi publicat pe pagina de internet a Consiliului judeţean Vaslui, asigurându-se în acest mod
posibilitatea de a se lua la cunoştinţă de către toţi cetăţenii interesaţi de prevederile acestuia şi
formularea eventualelor contestaţii.
Prezentul proiect de hotărâre este rezultatul analizei efectuate împreună cu factorii
responsabili de la nivelul fiecărei instituţii publice ce se finanţează integral sau parţial din bugetul
local al judeţului Vaslui.
Prin suplimentarea şi/sau redistribuirea fondurilor, am urmărit asigurarea funcţionării
instituţiilor şi serviciilor până la finele anului, propunându-ne totodată să realizăm şi alte proiecte care
intră în sfera noastră de activitate, aici având în vedere, în special, asigurarea fondurilor pentru
susţinerea programelor cu finanţare externă, care necesită şi cofinanţare locală.
În sinteză, proiectul rectificării bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009, cuprinde la
venituri diminuarea acestora cu suma de 11.531.359 lei, din care 100.000 lei la restituiri de fonduri din
finanţarea bugetară a anilor precedenţi şi 11.685.100 lei la venituri din vânzarea unor bunuri
aparţinând domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale.
Totodată, veniturile se suplimentează cu suma de 253.741 lei, din care 143.000 lei la subvenţii
de la bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială şi 110.741 lei la sume
FEN postaderare, în contul plăţilor efectuate la Fondul Social European.
Ca urmare a faptului că unul din principiile care stau la baza elaborării şi aprobării bugetelor
locale îl constituie „echilibrul”, am propus cheltuielile totale, egale cu veniturile totale.
Dacă avem în vedere clasificaţia economică a indicatorilor bugetari, se poate observa că am
propus suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 567.300 lei, a cheltuielilor cu bunuri şi
servicii cu suma de 33.539 lei, a fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale cu suma
de 6.021.913 lei, alte transferuri cu suma de 10.950 lei şi a finanţării din fonduri externe
nerambursabile postaderare cu suma de 151.816 lei.
Cheltuielile cu transferuri între unităţi ale administraţiei publice, se diminuează cu suma de
6.673.450 lei, cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 11.499.823 lei, iar plăţile efectuate în
anii precedenţi şi recuperate în anul curent, se diminuează cu suma de 143.604 lei.
Dacă avem în vedere modificările pe capitole bugetare, subliniez că am intervenit la
următoarele capitole:
La capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe” am propus diminuarea fondurilor cu suma de
1.118.203 lei, din care 1.114.700 lei la cheltuieli de personal, 56.261 lei la cheltuieli cu bunuri şi
servicii, 79.414 lei la cheltuieli de capital şi 19.644 lei la plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate
în anul curent.
Singura poziţie care se suplimentează este „proiecte cofinanţate din fonduri externe
nerambursabile postaderare”, cu suma de 151.816 lei, din care 110.741 lei la finanţarea naţională şi
41.075 lei la cheltuieli neeligibile.
Această ultimă suplimentare este consecinţa modificării modului de înregistrare în bugetele
locale a diverselor cheltuieli ce privesc proiectele cu finanţare externă.
Cheltuielile de personal s-au diminuat ca urmare a reducerii unor sporuri ale personalului
aparatului propriu şi imposibilitatea ocupării unor posturi vacante existente în statul de funcţii al
instituţiei.
La capitolul „alte servicii publice generale” am propus suplimentarea fondurilor cu suma de
6.132.913 lei.
Datorită faptului că în acest an nu va mai fi necesară cofinanţarea noastră la două dintre
proiecte, am propus suplimentarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale cu
suma de 6.021.913 lei. Tot la acest capitol am propus ca transferul către Serviciul public comunitar de
evidenţă a persoanelor Vaslui să se diminueze cu suma de 26.000 lei, iar transferul din bugetul local al
judeţului Vaslui pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de
extremă dificultate să fie suplimentat cu suma de 137.000 lei din care 100.000 lei la Consiliul local al
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municipiului Huşi şi 37.000 lei la Consiliul local al oraşului Negreşti.
Suma alocată municipiului Huşi va fi utilizată pentru finalizarea instalaţiei de căldură la Şcoala
nr.1 „Mihail Sadoveanu”, iar suma de 37.000 lei alocată oraşului Negreşti va fi utilizată pentru plata
serviciilor de alimentare cu apă efectuate de SC AQUAVAS SA Vaslui, instituţiilor ce se finanţează
din bugetul local al oraşului Negreşti.
La capitolul „ordine publică şi siguranţă naţională”, am propus diminuarea fondurilor cu suma
de 70.000 lei. Întreaga sumă priveşte cofinanţarea la proiectul „Achiziţia de echipamente speciale
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţii în sistem de urgenţă”. Stadiul
implementării actuale a acestui proiect ne arată că această sumă nu ne mai este necesară în acest an.
La capitolul „învăţământ”, fondurile sunt propuse a se diminua cu suma de 77.000 lei. În urma
analizei execuţiei bugetelor şcolilor speciale, am ajuns la concluzia că suma de 100.000 lei de la
Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă „Aurora” din Vaslui şi suma de 77.235 lei de la Centrul şcolar
pentru educaţie incluzivă „C.Pufan” din Vaslui nu mai sunt necesare. La Centrul şcolar pentru
educaţie incluzivă Negreşti am propus suplimentarea fondurilor cu suma de 99.769 lei la cheltuieli de
personal.
La capitolul „sănătate” propunerea de suplimentare a fondurilor este de 143.000 lei şi priveşte
bugetele Centrelor de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti. Această sumă se repartizează pe
destinaţii, pentru cele două instituţii în „bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii”.
La capitolul „cultură, recreere şi religie” am propus, pe total, diminuarea fondurilor cu suma de
21.260 lei. În cadrul acestui capitol, sumele alocate Teatrului „V.I.Popa” din Bârlad sunt propuse a se
diminua cu 68.000 lei, ale Muzeului „Ştefan cel Mare” din Vaslui cu suma de 52.000 lei, iar sumele
alocate Muzeului „V.Pârvan” din Bârlad se suplimentează cu suma de 98.800 lei.
La capitolul „asigurări şi asistenţă socială”, am propus suplimentarea fondurilor cu suma de
1.278.000 lei. Cheltuielile de personal se suplimentează cu suma de 1.759.000 lei, transferurile către
unităţi ale administraţiei publice se diminuează cu suma de 41.000 lei şi cheltuielile de capital se
diminuează cu suma de 440.000 lei. În cadrul acestui capitol, bugetul Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui se suplimentează cu suma de 1.759.000 lei şi a Centrului de
asistenţă medico-socială Băceşti cu suma de 82.000 lei.
Bugetul Centrului de asistenţă medico-socială Ghermăneşti se diminuează cu suma de 13.000
lei, iar a Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti se diminuează cu suma de 110.000 lei.
La acest capitol se disponibilizează suma de 440.000 lei ce a fost inclusă în buget pentru
întocmirea documentaţiilor tehnico-economice de reabilitare a Centrelor de asistenţă medico-socială
Băceşti şi Ghermăneşti.
La capitolul „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” fondurile sunt propuse a se suplimenta cu
suma de 307.460 lei pentru asigurarea finanţării integrale a obiectivului de investiţie „Reabilitarea şi
refuncţionalizarea blocului G1 Bârlad”.
Cu această suplimentare asigurăm fondurile la nivelul indicatorilor tehnico-economici aprobaţi
de dumneavoastră pentru acest obiectiv de investiţie.
La capitolul „transporturi” fondurile sunt propuse a se diminua cu suma de 17.369.593 lei.
Întreaga sumă priveşte cofinanţarea noastră în cadrul a două importante proiecte ce vor avea finanţare
externă şi anume:
- „Reabilitarea şi modernizarea DJ 244B Creţeşti de Sus-Murgeni”;
- „Reabilitarea şi modernizarea DJ 248 Iaşi-Vaslui”.
Deoarece la această dată procedurile de licitaţie sunt contestate, în perioada care a mai rămas
până la finele anului nu se vor executa lucrări cu termen de plată în anul 2009 şi ca urmare a acestui
fapt, cofinanţarea noastră, pe care am prevăzut-o în bugetul local, nu va mai fi necesară.
Tot în cadrul acestui capitol, în funcţie de stadiul execuţiei lucrărilor, am mai efectuat
rectificări de cifre între obiectivele de investiţii.
O situaţie asemănătoare o avem şi la capitolul „alte acţiuni economice”, unde am propus
diminuarea fondurilor cu suma de 736.050 lei. În principal fondurile se diminuează de la întocmirea
documentaţiilor tehnico-economice a 3 proiecte şi anume:
- „Complex muzeal – Satul moldovenesc”, cu suma de 138.800 lei;
- „Dezvoltarea turismului în judeţul Vaslui prin restaurarea şi valorificarea obiectivului de
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patrimoniu Mănăstirea Floreşti”, cu suma de 286.850 lei;
- „Dezvoltarea turismului în judeţul Vaslui prin restaurarea şi valorificarea obiectivului de
patrimoniu Mănăstirea Fâstâci”, cu suma de 300.000 lei.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care le
veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul rectificării a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pentru anul 2009,
în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.137/2009
privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2009
având în vedere prevederile art.1 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- La partea de venituri, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr. 125/2009 privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- leiVENITURI TOTALE:
+54.800
din care:
- subvenţii pentru instituţiile publice
+54.800
Art.2.- La partea de cheltuieli, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr. 125/2009 privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- leiCHELTUIELI TOTALE:
+54.800
din care:
- cheltuieli de personal
-154.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii
+140.000
- alte transferuri
+68.800
Art.3.- Sinteza bugetului instituţiilor publice şi acţiunilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2009, se prezintă în anexa nr. 1.
Detalierea cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pe capitole, subcapitole şi articole, este prevăzută în anexa nr. 2, iar
defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în anexa nr. 3.
Art.4.- Cheltuielile la capitolul „alte servicii publice generale” se diminuează cu suma de
26.000 lei, la cheltuieli de personal.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul „sănătate” se suplimentează cu suma de 143.000 lei.
Cheltuielile de personal se suplimentează cu suma de 115.000 lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii
se suplimentează cu suma de 28.000 lei.
Art.6.- Cheltuielile la capitolul „cultură, recreere şi religie” se diminuează cu suma de 21.200
lei. Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 120.000 lei, cheltuielile cu bunuri şi servicii se
suplimentează cu suma de 30.000 lei şi cheltuielile cu alte transferuri se suplimentează cu suma de
68.800 lei.
33

Art.7.- Cheltuielile la capitolul „asigurări şi asistenţă socială” se diminuează cu suma de
41.000 lei. Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 123.000 lei, iar cheltuielile cu bunuri şi
servicii se suplimentează cu suma de 82.000 lei.
Art.8.- Detalierea bugetului rectificat al Serviciului public comunitar de evidenţă a
persoanelor Vaslui, se prezintă în anexele nr. 4-4b.
Art.9.- Detalierea bugetelor rectificate ale Centrelor de asistenţă medico-sociale Băceşti,
Codăeşti şi Ghermăneşti, sunt redate în anexele nr. 5-6 şi 10-12.
Art.10.- Detalierea bugetelor rectificate ale Muzeului „Ştefan cel Mare” din Vs., a Muzeului
„V. Pârvan” din Bârlad şi a Teatrului „V.I.Popa” din Bârlad sunt prezentate în anexele nr.7-9b.
Art.11.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr. 13 şi 13a.
Art.12.- Anexele nr. 1-13a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 30 octombrie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
SINTEZA
bugetului institutiilor publice şi activităţilor finaţate integral sau parţial din venituri proprii,
pe anul 2009
Rectificarea a III-a
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
A. TOTAL VENITURI
11.623.229 54.800 11.678.029
l. VENITURI CURENTE
988.900
0
988.900
C. VENITURI NEFISCALE
988.900
0
988.900
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
988.900
0
988.900
33.10 Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
983.350
0
983.350
33.10.08 Venituri din prestări servicii
182.850
0
182.850
33.10.13 Contribuţia de intreţinere a persoanelor asistate
800.500
0
800.500
35.10 Amenzi, penalitati si confiscari
2.550
0
2.550
35.10.01 Venituri din amenzi si alte sanct aplicate potrivit dispozitiilor legale 2.550
0
2.550
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
3.000
0
3.000
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări
3.000
0
3.000
IV.
SUBVENŢII
10.634.329 54.800 10.689.129
43.10 Subvenţii de la alte administraţii
10.634.329 54.800 10.689.129
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
9.634.329 54.800 9.689.129
43.10.10 Subventii de la bugetele locale pentru spitale
1.000.000
0
1.000.000
B. TOTAL CHELTUIELI
11.623.229 54.800 11.678.029
01. CHELTUIELI CURENTE
9.667.589 54.800 9.722.389
10. Cheltuieli de personal
7.089.734 -154.000 6.935.734
20. Bunuri şi servicii
2.357.855 140.000 2.497.855
55. Alte transferuri
220.000 68.800 288.800
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
1.955.640
0
1.955.640
71. Active nefinanciare
1.955.640
0
1.955.640
71.01 Active fixe
1.955.640
0
1.955.640
ANEXA Nr.2
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pe anul 2009
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Rectificarea a III-a
SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE:
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
55. Alte transferuri
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
TOTAL CHELTUIELI
01.CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizatii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
66.10 SĂNĂTATE
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
67.10 CULTURĂ , RECREERE ŞI RELIGIE
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii

U.M.=lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
11.623.229 54.800 11.678.029
9.667.589 54.800 9.722.389
7.089.734 -154.000 6.935.734
2.357.855 140.000 2.497.855
220.000
68.800
288.800
1.955.640
0
1.955.640
1.955.640
0
1.955.640
1.955.640
0
1.955.640
970.400
970.400
873.000
700.000
173.000
125.000
4.000
35.000
3.000
6.000
97.400
83.400
2.000
6.000
1.000
2.000
3.000

-26.000
-26.000
-26.000
-14.000
-12.000
-10.000
-1.000
1.000
-2.000
0
0
-2.310
1.210
2.000
0
-900
0

944.400
944.400
847.000
686.000
161.000
115.000
3.000
36.000
1.000
6.000
97.400
81.090
3.210
8.000
1.000
1.100
3.000

1.548.000
548.000
470.000
370.893
99.107
75.096
2.049
18.803
1.062
2.097
78.000
78.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

143.000
143.000
115.000
94.280
20.720
16.200
370
3.800
190
160
28.000
28.000
0
0
0
0

1.691.000
691.000
585.000
465.173
119.827
91.296
2.419
22.603
1.252
2.257
106.000
106.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

5.572.000
5.557.860
4.520.105
3.550.368
969.737
722.613
17.792
185.807
14.065
29.460
817.755

-21.200
-21.200
-120.000
-114.900
-5.100
0
0
0
-3.350
-1.750
30.000

5.550.800
5.536.660
4.400.105
3.435.468
964.637
722.613
17.792
185.807
10.715
27.710
847.755
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20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.13 Pregătire profesională
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursab.
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanţă şi expertiză
20.13 Pregatire profesională
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.30 Alte active fixe

631.820
2.000
20.000
18.625
4.645
5.500
10.800
200
124.165
220.000
220.000
220.000
14.140
14.140
14.140
4.000
840
9.300

30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
68.800
68.800
68.800
0
0
0
0
0
0

661.820
2.000
20.000
18.625
4.645
5.500
10.800
200
124.165
288.800
288.800
288.800
14.140
14.140
14.140
4.000
840
9.300

3.532.829
2.591.329
1.226.629
966.449
260.180
194.876
4.552
49.043
2.577
9.132
1.364.700
347.019
16.100
839.047
18.726
16.550
3.519
16.750
200
3.000
103.789
941.500
941.500
941.500
844.740
96.760

-41.000
-41.000
-123.000
-94.070
-28.930
-20.412
-353
-4.567
-209
-3.389
82.000
29.000
0
33.000
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0

3.491.829
2.550.329
1.103.629
872.379
231.250
174.464
4.199
44.476
2.368
5.743
1.446.700
376.019
16.100
872.047
18.726
16.550
3.519
16.750
200
3.000
123.789
941.500
941.500
941.500
844.740
96.760

ANEXA Nr.3
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
SINTEZA
cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe ordonatori de credite, pe anul 2009
Rectificarea a III-a
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE
11.623.229 54.800 11.678.029
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
970.400
-26.000 944.400
-Serviciul public comunitar de evidenţa persoanei Vaslui
970.400
-26.000 944.400
66.10 SĂNĂTATE
1.548.000 143.000 1.691.000
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- Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
- Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti
-Spitalul de urgenţă Vaslui
67.10 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE
-Teatrul "V.I.Popa " Bârlad
-Muzeul "V.Pârvan" Bârlad
-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
-Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti
-Centrul de asistenţă medico-sociala Ghermăneşti

288.000
260.000
1.000.000
5.572.000
2.105.000
1.787.000
1.680.000
3.532.829
700.000
1.854.000
830.500
148.329

59.000
84.000
0
-21.200
-68.000
98.800
-52.000
-41.000
0
82.000
-110.000
-13.000

347.000
344.000
1.000.000
5.550.800
2.037.000
1.885.800
1.628.000
3.491.829
700.000
1.936.000
720.500
135.329

ANEXA Nr. 4
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
BUGETUL
Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanei Vaslui pe anul 2009
Centralizator
Rectificarea a III-a
CAP 54.10 Alte servicii publice generale
UM=lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
970.400 -26.000 944.400
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
950.000 -26.000 924.000
33.10.08 Venituri din prestări servicii
17.850
0
17.850
35.10.01 Venituri din amenzi şi alte sancţ. aplicate potrivit dispoziţiilor legale 2.550
0
2.550
TOTAL CHELTUIELI
970.400 -26.000 944.400
01 CHELTUIELI CURENTE
970.400 -26.000 944.400
10. Cheltuieli de personal
873.000 -26.000 847.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
700.000 -14.000 686.000
10.03 Contribuţii
173.000 -12.000 161.000
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
125.000 -10.000 115.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
4.000
-1.000
3.000
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
35.000
1.000
36.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profes
3.000
-2.000
1.000
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
6.000
0
6.000
20. Bunuri şi servicii
97.400
0
97.400
20.01 Bunuri şi servicii
83.400 -2.310 81.090
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
2.000
1.210
3.210
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
6.000
2.000
8.000
20.11 Cărti, publicaţii şi materiale documentare
1.000
0
1.000
20.13 Pregătire profesională
2.000
-900
1.100
20.30 Alte cheltuieli
3.000
0
3.000
ANEXA Nr. 4a
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
BUGETUL
Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanei Vaslui pe anul 2009
Subventii
Rectificarea a III-a
CAP 54.10 Alte servicii publice generale
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
950.000 -26.000 924.000
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
950.000 -26.000 924.000
TOTAL CHELTUIELI
950.000 -26.000 924.000
01. CHELTUIELI CURENTE
950.000 -26.000 924.000
10. Cheltuieli de personal
873.000 -26.000 847.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
700.000 -14.000 686.000
10.03 Contribuţii
173.000 -12.000 161.000
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10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profes
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli

125.000 -10.000 115.000
4.000
-1.000
3.000
35.000
1.000
36.000
3.000
-2.000
1.000
6.000
0
6.000
77.000
0
77.000
63.000 -2.310 60.690
2.000
1.210
3.210
6.000
2.000
8.000
1.000
0
1.000
2.000
-900
1.100
3.000
0
3.000
ANEXA Nr. 4b
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009

BUGETUL
Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanei Vaslui pe anul 2009
Venituri proprii
Rectificarea a III-a
CAP 54.10 Alte servicii publice generale
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
20.400
0
20.400
33.10.08 Venituri din prestări servicii
17.850
17.850
35.10.01Venituri din amenzi şi alte sancţ. aplicate potrivit dispoziţiilor legale 2.550
2.550
TOTAL CHELTUIELI
20.400
0
20.400
01.CHELTUIELI CURENTE
20.400
0
20.400
20. Bunuri şi servicii
20.400
0
20.400
20.400
20.400
20.01 Bunuri şi servicii
ANEXA Nr. 5
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2009
Subvenţii de la Autoritatea de Sănătate Publică
Rectificarea a III-a
CAP 66.10 Sănătate
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profes
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.04 Medicamente şi materiale sanitare

Program Influente
aprobat
+,288.000 59.000
288.000 59.000
288.000 59.000
288.000 59.000
241.000 43.000
190.823 36.680
50.177
6.320
37.366
5.000
1.157
100
9.539
1.000
560
60
1.555
160
47.000 16.000
47.000 16.000

U.M.= lei
Program
rectificat
347.000
347.000
347.000
347.000
284.000
227.503
56.497
42.366
1.257
10.539
620
1.715
63.000
63.000

ANEXA Nr.6
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti pe anul 2009
Subvenţii de la Autoritatea de Sănătate Publică
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Rectificarea a III-a
CAP 66.10 Sănătate
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profes
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.04 Medicamente şi materiale sanitare

U.M.= lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
260.000 84.000 344.000
260.000 84.000 344.000
260.000 84.000 344.000
260.000 84.000 344.000
229.000 72.000 301.000
180.070 57.600 237.670
48.930 14.400 63.330
37.730 11.200 48.930
892
270
1.162
9.264
2.800
12.064
502
130
632
542
0
542
31.000 12.000 43.000
31.000 12.000 43.000

ANEXA Nr. 7
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
BUGETUL
Muzeului judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui pe anul 2009
Centralizator
Rectificarea a III-a
CAP 67.10

U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
1.680.000 -52.000 1.628.000
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
1.655.000 -52.000 1.603.000
33.10.08 Venituri din prestări servicii
25.000
0
25.000
TOTAL CHELTUIELI
1.680.000 -52.000 1.628.000
01.CHELTUIELI CURENTE
1.680.000 -52.000 1.628.000
10. Cheltuieli de personal
1.483.105 -52.000 1.431.105
10.01 Cheltuieli salariale în bani
1.160.860 -52.000 1.108.860
10.03 Contribuţii
322.245
0
322.245
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
239.265
0
239.265
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
5.755
0
5.755
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
60.735
0
60.735
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
1.730
0
1.730
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
14.760
0
14.760
20. Bunuri şi servicii
196.895
0
196.895
20.01 Bunuri şi servicii
136.750
0
136.750
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
1.750
0
1.750
1.2.6 Deplasări, detaşări, transferări
11.125
0
11.125
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
645
0
645
20.13 Pregătire profesională
6.500
0
6.500
20.30 Alte cheltuieli
40.125
0
40.125
ANEXA Nr.7.a
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
BUGETUL
Muzeului judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui pe anul 2009
Subvenţii
Rectificarea a III-a
U.M. = lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
1.655.000 -52.000 1.603.000
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
1.655.000 -52.000 1.603.000
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TOTAL CHELTUIELI
01.CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli

1.655.000
1.655.000
1.478.105
1.155.860
322.245
239.265
5.755
60.735
1.730
14.760
176.895
136.750
1.750
1.125
645
6.500
30.125

-52.000
-52.000
-52.000
-52.000
0

1.603.000
1.603.000
1.426.105
1.103.860
322.245
239.265
5.755
60.735
1.730
14.760
0
176.895
136.750
1.750
1.125
645
6.500
30.125
ANEXA Nr.7.b
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009

BUGETUL
Muzeului judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui pe anul 2009
Venituri proprii
Rectificarea a III-a
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
33.10.08 Venituri din prestări servicii
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
20. Bunuri şi servicii
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.30 Alte cheltuieli

Program
aprobat
25.000
25.000
25.000
25.000
5.000
5.000
20.000
10.000
10.000

Influente
+,0
0
0
0
0

U.M.= lei
Program
rectificat
25.000
25.000
25.000
25.000
5.000
5.000
20.000
10.000
10.000

ANEXA Nr. 8
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
BUGETUL
Muzeului "Vasile Pârvan" Bârlad pe anul 2009
Centralizator
Rectificarea a III-a
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
1.787.000 98.800 1.885.800
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
1.752.000 98.800 1.850.800
33.10.08 Venituri din prestări servicii
35.000
0
35.000
TOTAL CHELTUIELI
1.787.000 98.800 1.885.800
01. CHELTUIELI CURENTE
1.772.860 98.800 1.871.660
10. Cheltuieli de personal
1.132.000
0
1.132.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
889.200
0
889.200
10.03 Contribuţii
242.800
0
242.800
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
181.000
0
181.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
4.600
0
4.600
10.03.03 Contribuţii de asig. sociale de sănătate
47.400
0
47.400
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
1.600
0
1.600
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
8.200
0
8.200
20. Bunuri şi servicii
420.860 30.000 450.860
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20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente, mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe

351.960
2.000
2.000
2.500
3.000
5.500
3.700
200
50.000
220.000
220.000
220.000
14.140
14.140
14.140
4.000
840
9.300

30.000 381.960
0
2.000
0
2.000
0
2.500
0
3.000
0
5.500
0
3.700
0
200
0
50.000
68.800 288.800
68.800 288.800
68.800 288.800
0
14.140
0
14.140
0
14.140
0
4.000
0
840
0
9.300
ANEXA Nr. 8 a
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009

BUGETUL
Muzeului "Vasile Pârvan" din Bârlad pe anul 2009
Subventii
Rectificarea a III-a
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
1.752.000 98.800 1.850.800
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
1.752.000 98.800 1.850.800
TOTAL CHELTUIELI
1.752.000 98.800 1.850.800
01. CHELTUIELI CURENTE
1.752.000 98.800 1.850.800
10. Cheltuieli de personal
1.132.000
0
1.132.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
889.200
889.200
10.03 Contribuţii
242.800
0
242.800
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
181.000
181.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
4.600
4.600
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
47.400
47.400
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
1.600
1.600
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
8.200
8.200
20. Bunuri şi servicii
400.000 30.000 430.000
20.01 Bunuri şi servicii
331.100 30.000 361.100
20.02 Reparaţii curente
2.000
2.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
2.000
2.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
2.500
2.500
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
3.000
3.000
20.12 Consultanta si expertiza
5.500
5.500
20.13 Pregatire profesionala
3.700
3.700
20.14 Protecţia muncii
200
200
20.30 Alte cheltuieli
50.000
50.000
55. Alte transferuri
220.000 68.800 288.800
55.01 Transferuri interne
220.000 68.800 288.800
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 220.000 68.800 288.800
ANEXA Nr. 8b
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
BUGETUL
Muzeului "Vasile Pârvan" Bârlad pe anul 2009
Venituri proprii
Rectificarea a III-a
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
U.M.= lei
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SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
33.10.08 Venituri din prestari servicii
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
20. Bunuri si servicii
20. 01 Bunuri si servicii
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente, mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe

Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
35.000
0
35.000
35.000
35.000
35.000
0
35.000
20.860
0
20.860
20.860
0
20.860
20.860
20.860
14.140
0
14.140
14.140
0
14.140
14.140
0
14.140
4.000
4.000
840
840
9.300
9.300
ANEXA Nr. 9
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009

BUGETUL
Teatrului "V.I.Popa " Bârlad pe anul 2009
Centralizator
Rectificarea a III-a
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
2.105.000 -68.000 2.037.000
43.10.09 Venituri pentru instituţiile publice
2.000.000 -68.000 1.932.000
33.10.08 Venituri din prestări servicii
105.000
0
105.000
TOTAL CHELTUIELI
2.105.000 -68.000 2.037.000
01. CHELTUIELI CURENTE
2.105.000 -68.000 2.037.000
10. Cheltuieli de personal
1.905.000 -68.000 1.837.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
1.500.308 -62.900 1.437.408
10.03 Contribuţii
404.692
-5.100
399.592
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
302.348
0
302.348
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
7.437
0
7.437
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
77.672
0
77.672
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes. 10.735
-3.350
7.385
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
6.500
-1.750
4.750
20. Bunuri şi servicii
200.000
0
200.000
20.01 Bunuri şi servicii
143.110
0
143.110
20.02 Reparaţii curente
0
0
0
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
16.250
0
16.250
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
5.000
0
5.000
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
1.000
0
1.000
20.13 Pregătire profesională
600
0
600
20.30 Alte cheltuieli
34.040
0
34.040
ANEXA Nr.9a
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
BUGETUL
Teatrului "V.I.Popa " Bârlad pe anul 2009
Subvenţii
Rectificarea a III-a
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
2.000.000 -68.000 1.932.000
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
2.000.000 -68.000 1.932.000
TOTAL CHELTUIELI
2.000.000 -68.000 1.932.000
01. CHELTUIELI CURENTE
2.000.000 -68.000 1.932.000
10. Cheltuieli de personal
1.900.000 -68.000 1.832.000
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10.01 Cheltuieli salariale în bani
1.496.408
10.03 Contribuţii
403.592
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
301.508
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
7.412
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
77.472
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
10.700
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
6.500
20. Bunuri şi servicii
100.000
20.01 Bunuri şi servicii
94.960
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
600
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
2.000
20.30 Alte cheltuieli
2.440

1.433.508
398.492
301.508
7.412
77.472
7.350
4.750
100.000
94.960
600
2.000
2.440
ANEXA Nr. 9b
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009

BUGETUL
Teatrului "V.I.Popa " Bârlad pe anul 2009
Venituri proprii
Rectificarea a III-a
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
TOTAL VENITURI
105.000
33.10.08 Venituri din prestări servicii
105.000
TOTAL CHELTUIELI
105.000
01 CHELTUIELI CURENTE
105.000
10. Cheltuieli de personal
5.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
3.900
10.03 Contribuţii
1.100
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
840
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
25
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
200
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
35
20. Bunuri şi servicii
100.000
20.01 Bunuri şi servicii
48.150
20.02 Reparaţii curente
0
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
15.650
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
3.000
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
1.000
20.13 Pregătire profesională
600
20.30 Alte cheltuieli
31.600

-62.900
-5.100
0
0
0
-3.350
-1.750
0

Influente
+,0
0
0
0
0
0

0

U.M.= lei
Program
rectificat
105.000
105.000
105.000
105.000
5.000
3.900
1.100
840
25
200
35
100.000
48.150
0
15.650
3.000
1.000
600
31.600

ANEXA Nr. 10
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2009
Centralizator
Rectificarea a III-a
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
1.854.000 82.000 1.936.000
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
1.808.000 82.000 1.890.000
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
46.000
46.000
TOTAL CHELTUIELI
1.854.000 82.000 1.936.000
01. CHELTUIELI CURENTE
912.500
82.000
994.500
10. Cheltuieli de personal
646.650
0
646.650
10.01 Cheltuieli salariale în bani
511.973
0
511.973
10.03 Contribuţii
134.677
0
134.677
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
100.447
0
100.447
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10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.30 Alte active fixe

2.325
25.686
1.471
4.748
265.850
147.819
2.000
47.047
6.726
5.000
1.519
16.750
200
38.789
941.500
941.500
941.500
844.740
96.760

0
2.325
0
25.686
0
1.471
0
4.748
82.000
347.850
22.000
169.819
0
2.000
40.000
87.047
0
6.726
0
5.000
0
1.519
0
16.750
0
200
20.000
58.789
0
941.500
0
941.500
0
941.500
0
844.740
0
96.760
ANEXA Nr. 10a
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009

BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2009
Subvenţii de la bugetul propriu
Rectificarea a III-a
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
1.800.000 82.000 1.882.000
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
1.800.000 82.000 1.882.000
TOTAL CHELTUIELI
1.800.000 82.000 1.882.000
01. CHELTUIELI CURENTE
858.500
82.000
940.500
10. Cheltuieli de personal
638.650
0
638.650
10.01 Cheltuieli salariale în bani
503.973
503.973
10.03 Contribuţii
134.677
0
134.677
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
100.447
100.447
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
2.325
2.325
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
25.686
25.686
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
1.471
1.471
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
4.748
4.748
20. Bunuri şi servicii
219.850
82.000
301.850
20.01 Bunuri şi servicii
127.463
22.000
149.463
20.02 Reparaţii curente
1.000
1.000
20.03 Hrana
38.279
40.000
78.279
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
6.726
6.726
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
0
0
20.12 Consultanta si expertiza
16.750
16.750
20.13 Pregătire profesională
200
200
20.30 Alte cheltuieli
29.432
20.000
49.432
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
941.500
0
941.500
71. Active nefinanciare
941.500
0
941.500
71.01 Active fixe
941.500
0
941.500
71.01.01 Construcţii
844.740
844.740
71.01.30 Alte active fixe
96.760
96.760
ANEXA Nr. 10b
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2009
Venituri proprii
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Rectificarea a III-a
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări
20.11 Cărţi şi publicaţii
20.30 Alte cheltuieli

U.M.= lei
Program
rectificat
46.000
46.000
0
46.000
0
46.000
0
46.000
20.356
0
1.000
8.768
0
5.000
1.519
9.357
ANEXA Nr. 10c
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009

Program
aprobat
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
20.356
1.000
8.768
0
5.000
1.519
9.357

Influente
+,0

BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2009
Alocaţii de la Bugetul asigurărilor pentru şomaj
Rectificarea a II-a
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
Program Influente
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,TOTAL VENITURI
8.000
0
43.10.09 Subvenţii pentru institutiile publice
8.000
TOTAL CHELTUIELI
8.000
0
01. CHELTUIELI CURENTE
8.000
0
10. Cheltuieli de personal
8.000
0
10.01.Cheltuieli salariale în bani
8.000

U.M.= lei
Program
rectificat
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

ANEXA Nr.11
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico - socială Codăeşti pe anul 2009
Centralizator
Rectificarea a III-a
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
TOTAL VENITURI
830.500
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
773.000
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
57.500
TOTAL CHELTUIELI
830.500
01. CHELTUIELI CURENTE
830.500
10. Cheltuieli de personal
523.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
410.000
10.03 Contribuţii
113.000
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
85.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
2.000
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
21.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
1.000
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
4.000
20. Bunuri şi servicii
307.500
20.01 Bunuri şi servicii
193.950
20.03 Hrana
92.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
9.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
9.550

U.M.= lei
Influente Program
+,rectificat
-110.000 720.500
-110.000 663.000
0
57.500
-110.000 720.500
-110.000 720.500
-110.000 413.000
-84.200 325.800
-25.800 87.200
-18.000 67.000
-300
1.700
-4.000 17.000
-200
800
-3.300
700
0
307.500
7.000 200.950
-7.000 85.000
0
9.000
0
9.550
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20.14 Protecţia muncii

3.000

0
3.000
ANEXA Nr.11 a
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009

BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti pe anul 2009
Subvenţii de la bugetul propriu
Rectificarea a III-a
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
TOTAL VENITURI
773.000
43.10.09 Subventii pentru instituţiile publice
773.000
TOTAL CHELTUIELI
773.000
01.CHELTUIELI CURENTE
773.000
10. Cheltuieli de personal
523.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
410.000
10.03 Contribuţii
113.000
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
85.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
2.000
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
21.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
1.000
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
4.000
20. Bunuri şi servicii
250.000
20.01 Bunuri şi servicii
169.000
20.03 Hrana
61.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
9.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
8.000
20.14 Protecţia muncii
3.000

U.M.= lei
Influenţe Program
+,rectificat
-110.000 663.000
-110.000 663.000
-110.000 663.000
-110.000 663.000
-110.000 413.000
-84.200 325.800
-25.800 87.200
-18.000 67.000
-300
1.700
-4.000 17.000
-200
800
-3.300
700
0
250.000
7.000 176.000
-7.000 54.000
0
9.000
0
8.000
0
3.000
ANEXA Nr.11 b
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009

BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti pe anul 2009
Venituri proprii
Rectificarea a III-a
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
U.M.= lei
Program Influenţe Program
SPECIFICATIE
+,rectificat
aprobat
TOTAL VENITURI
57.500
0
57.500
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor
asistate
57.500
57.500
TOTAL CHELTUIELI
57.500
0
57.500
01 CHELTUIELI CURENTE
57.500
0
57.500
20. Bunuri şi servicii
57.500
0
57.500
20.01 Bunuri şi servicii
24.950
24.950
20.03 Hrana
31.000
31.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
1.550
1.550
ANEXA Nr. 12
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Ghermăneşti pe anul 2009
Rectificarea a III-a
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
U.M.=lei
Program Influenţe Program
SPECIFICAŢIE
+,rectificat
aprobat
TOTAL VENITURI
148.329
-13.000
135.329
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
148.329
-13.000
135.329
TOTAL CHELTUIELI
148.329
-13.000
135.329
1.Cheltuieli curente
148.329
-13.000
135.329
10. Cheltuieli de personal
56.979
-13.000
43.979
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10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.30 Alte cheltuieli

44.476
12.503
9.429
227
2.357
106
384
91.350
5.250
14.100
3.000
2.000
2.000
65.000

-9.870
-3.130
-2.412
-53
-567
-9
-89
0

34.606
9.373
7.017
174
1.790
97
295
91.350
5.250
14.100
3.000
2.000
2.000
65.000

ANEXA Nr.13
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, pe anul 2009
Rectificarea a III-a
U.M.= lei
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Program
aprobat

Denumirea obiectivelor de investiţii
TOTAL CHELTUIELI
A. Investiţii în continuare
B. Investiţii noi
C. Alte cheltuieli de investiţii
66.10 SĂNĂTATE
-Spitalul de urgenţă Vaslui
A. Investiţii în continuare
Consolidare ATI la Spitalul de urgenţă Vaslui
67.10 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
-Muzeul "V.Pârvan"Bârlad
C. Alte cheltuieli de investiţii
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Centrul medico-social Băceşti
B. Investiţii noi
- Extindere, dezvoltare şi echipare Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti
C. Alte cheltuieli de investiţii

1.955.640
1.000.000
844.740
110.900
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
14.140
14.140
14.140
941.500
941.500
844.740
844.740
96.760

ANEXA Nr.13 a
la Hotărârea nr.137/30 oct. 2009
LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finanţare din
bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul
2009
Rectificarea a III-a
U.M=lei
Nr.
Preţ
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii U.M. Cantitate
Valoare
crt.
unitar
1 TOTAL CHELTUIELI
x
x
x
110.900
2
67.10 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE
x
x
x
14.140
3 -Muzeul "V.Pârvan"Bârlad
x
x
x
14.140
buc.
1
841
841
4 -videoproiector
buc.
1
611
611
5 -aparat foto
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6 -detector metale
7 - laptop
8 -expertiza tehnica Planetariu
9 -proiect amplasare Planetariu
10 68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
11 -Centrul medico-social Băceşti
12 -Proiectare lucrări

buc.
buc.
lei
lei
x
x
lei

1
1
x
x
x
x
x

2.261
1.127
x
x
X
x
x

2.261
1.127
4.000
5.300
96.760
96.760
96.760

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi a
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009
În conformitate cu prevederile Legilor nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră rectificarea bugetului
instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009.
La întocmirea proiectului rectificării bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009, am avut în vedere respectarea actelor normative
în vigoare privind priorităţile ce se impun în asigurarea condiţiilor materiale şi a surselor de finanţare
pentru funcţionarea instituţiilor social-culturale şi a serviciului public comunitar judeţean de evidenţă
a persoanelor.
Potrivit art.8 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectul rectificării bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009 a fost publicat pe pagina de internet a Consiliului
judeţean Vaslui, asigurându-se în acest mod posibilitatea de a se lua la cunoştinţă de către toţi
cetăţenii interesaţi de prevederile acestuia şi formularea eventualelor contestaţii.
Modificările care se regăsesc în proiectul de hotărâre, sunt rezultatul analizei efectuate
împreună cu factorii responsabili din instituţiile ce se finanţează parţial din venituri proprii.
În sinteză, proiectul rectificării bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii pe anul 2009, cuprinde la venituri suplimentarea cu suma de 53.000 lei,
din care la donaţii şi sponsorizări cu suma de 3.000 lei şi la subvenţii pentru instituţiile publice cu
suma de 53.000 lei şi diminuarea fondurilor cu suma de 3.000 lei la contribuţia de întreţinere a
persoanelor asistate.
În cadrul capitolului „alte servicii publice generale”, Serviciul public comunitar de evidenţă a
persoanelor Vaslui a solicitat diminuarea fondurilor la pregătirea profesională cu suma de 5.000 lei şi
suplimentarea cu aceeaşi sumă a articolului de cheltuială bunuri şi servicii, în vederea plăţii utilităţilor.
Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti, a solicitat diminuarea venitului „contribuţia
persoanelor asistate” cu suma de 3.000 lei şi suplimentarea veniturilor „donaţii şi sponsorizări” cu
suma de 3.000 lei şi „subvenţii pentru instituţii publice” cu suma de 41.000 lei.
Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti a solicitat suplimentarea venitului „subvenţii
pentru instituţii publice” cu suma de 12.000 lei.
În cazul ambelor instituţii, suplimentarea „subvenţiilor pentru instituţii publice” provine din
bugetul Autorităţii de Sănătate Publică Vaslui şi se va utiliza pentru finanţarea cheltuielilor cu
personalul medical.
Deoarece ne aflăm în ultima lună a trim. III, mai multe instituţii publice din subordinea
Consiliului judeţean Vaslui, au solicitat virări de credite bugetare în cadrul a două capitole de
cheltuieli.
Astfel în cadrul capitolului „cultură, recreere şi religie”, Muzeul „Ştefan cel Mare” din Vaslui
propune virarea de sume în cadrul cheltuielilor de personal de la cheltuieli salariale în bani, la
contribuţii, precum şi între art. de cheltuieli din structura titlului de cheltuieli „bunuri şi servicii”.
Aceeaşi situaţie o întâlnim şi în bugetul Teatrului „V.I.Popa” din Bârlad care a solicitat virări
de credite bugetare în cadrul titlului de cheltuieli „bunuri şi servicii”, în cadrul bugetului veniturilor
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proprii.
La capitolul „asigurări şi asistenţă socială”, Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti a
solicitat suplimentarea fondurilor la articolul „cheltuieli cu bunuri şi servicii” în vederea achiziţionării
combustibilului pentru iarnă 2009-2010. În proiectul de hotărâre am propus, într-o primă etapă,
suplimentarea fondurilor pentru această destinaţie, cu suma de 25.000 lei, prin diminuarea fondurilor
la cheltuieli de capital, de unde se finanţează proiectul de reabilitare a Centrului de asistenţă medicosocială Băceşti. Această sumă nu va fi utilizată până la finele anului şi din această cauză poate fi
disponibilizată pentru achiziţia de combustibil.
Suma de 25.000 lei pentru achiziţionarea combustibililor, nu este suficientă, dar în perioada
următoare, în funcţie de încasarea veniturilor bugetului local al jud. Vaslui, vom căuta soluţii pentru
asigurarea necesarului de fonduri astfel încât activitatea centrului să se desfăşoare în condiţii normale.
Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti a mai solicitat virări de credite bugetare atât la
bugetul din subvenţii cât şi la bugetul din veniturile proprii, iar Centrul de asistenţă medico-socială
Ghermăneşti a solicitat suplimentarea fondurilor la reparaţii curente şi achiziţia de obiecte de inventar
prin diminuarea cu suma de 1.700 lei a cheltuielilor de personal.
La fel ca şi în anii anteriori, veniturile acestui buget sunt sub nivelul care asigură desfăşurarea
optimă a activităţii acestor instituţii publice din subordinea Consiliului judeţean Vaslui. Această
situaţie impune ca fondurile pe care le avem la dispoziţie, să le utilizăm cu cea mai mare eficienţă,
astfel încât insuficienţa acestora să fie resimţită cât mai puţin.
Având în vedere cele precizate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că fondurile pe care le veţi
aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul rectificării bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii pe anul 2009 în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.138/2009
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii
„Reabilitare a 4 drumuri judeţene”
având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice;
având în vedere dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1), alin.(3), lit. f) şi art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii
,,Reabilitare a 4 drumuri judeţene” conform anexelor 1-4 care fac parte integranta din prezenta hot.
Art.2. - Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art.1 se face din împrumut extern
rambursabil şi bugetul local al judeţului Vaslui pe anii 2009 şi 2010, conform listelor de investiţii
aprobate potrivit legii.
Vaslui, 30 octombrie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul
judeţului
Vaslui,
Gheorghe Stoica
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Anexa Nr.1
la Hotărârea nr.138/2009
Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiţie
„Reabilitare DJ 248 B: limita judeţ Iaşi - Negreşti (DN15D), km 65+000-68+740”
1. Valoarea totală a investiţiei:
a. din care C+M
2. Capacităţi fizice:
a. lungime totală
b. platformă
c. parte carosabilă
3.Termen de realizare

2239,156 mii lei
1927,783 mii lei
3,740 km
8,000 m
6,000 m
31 decembrie 2009

Anexa Nr.2
la Hotărârea nr.138/2009
Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiţie
„Reabilitare drum judeţean DJ 284: DN 24B (Huşi)-Epureni-Duda-Pâhneşti-Fundătura-Arsura-DN 28
(Ghermăneşti), km 0+000-24+900”
1. Valoarea totală a investiţiei:
a. din care C+M
2. Capacităţi fizice:
a. lungime totală
b. partea carosabila
c. acostamente
3. Termen de realizare

32.842,130 mii lei
30.400,250 mii lei
24,900 km
6,500 m
2 x 0,750 m
31 decembrie 2009

Anexa Nr.3
la Hotărârea nr.138/2009
Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiţie
„Reabilitare DJ 159: limită judeţ Neamţ – Băceşti – Băbuşa – Păltiniş – Slobozia –Racova –Trohan –
Pungeşti – Siliştea - Armăşoaia – Bleşca, km 54+500-55+815, km 76+945-86+035”
1.Valoarea totală a investiţiei:
a. din care C+M
2.Capacităţi fizice:
a. lungime totală
b. lăţime platformă
c. lăţime parte carosabilă
d. acostamente
3. Termen de realizare

6.303,838 mii lei
5.677,439 mii lei
10,405 km
8,000 m
6,000 m
2x1,000 m
31 decembrie 2009

Anexa Nr.4
la Hotărârea nr.138/2009
Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiţie
,,Reabilitare DJ 243 D: DJ 243-Perieni, km 0+000-3+790”
1.Valoarea totală a investiţiei:
a. din care C+M
2.Capacităţi fizice:
a. lungime totală
b. platformă
c. parte carosabilă
d. acostamente
3.Termen de realizare

4.419,194 mii lei
3.981,106 mii lei
3,790 km
8,000 m
6,000 m
2x1,000 m
31decembrie 2009

50

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor
de investiţii ,,Reabilitare a 4 drumuri judeţene”
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Indicatorii tehnico-economici pe aceste drumuri judeţene au fost aprobaţi pe baza unor note de
fundamentare valabile numai pentru anumite segmente de drumuri judeţene de pe cele 14 aprobate cu
finanţare din împrumut conform Hotărârii nr.10/2008 a Consiliului judeţean Vaslui. Iniţial indicatorii
aprobaţi s-au bazat pe evaluările din nota de fundamentare.
În prezent studiile de fezabilitate sunt elaborate, ceea ce ne îndreptăţeşte să supunem aprobării
dumneavoastră valorile rezultate din devizele generale şi studiile de fezabilitate.
Necesitatea actualizării indicatorilor este conformă cu actele normative în vigoare.
Se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai următoarelor obiective de investiţii:
„Reabilitare DJ 248 B: limita judeţ Iaşi – Negreşti (DN15D), km 65+000-68+740”;
„Reabilitare DJ 284:DN 24 B (Huşi)-Epureni-Duda-Pahnesti-Fundatura-Arsura-DN 28
(Ghermăneşti), km 0+000-24+900”;
„Reabilitare DJ 159: limita judeţ Neamţ-Băceşti-Băbuşa-Păltiniş-Slobozia-Racova-TrohanPungeşti-Siliştea-Armăşoaia –Bleşca , km 54+500-55+815, km 76+94-586-035”;
„Reabilitare DJ 243 D: DJ 243-Perieni, km 0+000-3+790”.
În calitate de administrator, în conformitate cu legislaţia în materie, ne revine obligaţia de a
asigura viabilitatea acestora în vederea menţinerii fluenţei circulaţiei şi menţinerii legăturii între
localităţile limitrofe traseelor sus menţionate, precum şi între acestea şi drumurile naţionale, gări şi
oraşele principale din judeţ. Nerealizarea acestor lucrări, poate îngreuia mult traficul şi, există riscul,
ca traficul cu mijloacele de transport în comun sau utilitar de tip salvare, pompieri, aprovizionare şi nu
în ultimul caz, transportul de la şi la şcoli a elevilor, ca şi al oricărui tip de autovehicul, cu excepţia
tractoarelor şi căruţelor, să fie perturbat sau întrerupt.
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre privind
aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii pe drumurile
judeţene ca urmare a valorilor rezultate în urma elaborării studiilor de fezabilitate, în forma în care v-a
fost prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.139/2009
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008 privind
aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 euro
având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere prevederile Hotărârilor Consiliului judeţean Vaslui nr.65/2009 şi nr.101/2009
de aprobare a indicatorilor tehnico-economici în baza documentaţiilor tehnice elaborate;
având în vedere precizările Ministerului Finanţelor Publice privind utilizarea sumelor rezultate
din diferenţele de curs valutar transmise cu adresa nr.505089/06.08.2009;
având în vedere prevederile OUG nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
ţinând seama de prevederile Cap. IV din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin (3), lit. „b”, alin. (3), lit. „b” şi art.97 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1.- Valoarea totală a investiţiei, valoarea finanţată din împrumut, termenele de punere în
funcţie, indicatorii tehnico-economici aprobaţi şi poziţiile kilometrice la DJ 243A şi DJ 244I,
prevăzute în anexa la Hotărârea nr.10/2008 privind aprobarea contractării unui împrumut extern în
valoare de 20.000.000 Euro, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.- Anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008 se înlocuieşte cu anexa
prevăzută la art.1 al prezentei hotărâri.
Vaslui, 30 octombrie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

ANEXA
la Hotărârea nr.139 din 30 octombrie 2009
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITIE CE SE FINANTEAZA
DIN IMPRUMUT EXTERN
Curs initial:
1 Euro = 3,35 Lei
Curs actualizat: 1 Euro = 4,20 Lei
Nr.şi data actului de
Nr.
aprobare a
Denumirea obiectivului de investitii
crt.
indicatorilor tehnicoeconomici
0
1
2
1 Reabilitare sistem de alimentare cu
Hotărârea Guvernului
apa, a sistemului de canalizare si a
nr. 536 / 2006
statiilor de epurare a apelor uzate din
Vaslui,Bîrlad, Huşi şi Negreşti
2 Reabilitare şi refunctionalizare
Hotărârea Consiliului
Bloc G1
judeţean Vaslui
nr. 101/ 2009
3. Reabilitare DJ 159: Lim. jud. Neamţ Hotărârea Consiliului
-Băceşti-Băbuşa-Păltiniş-Sloboziajudeţean Vaslui
Racova-Trohan-Pungeşti-Silişteanr.9/ 2008
Armăşoaia-Bleşca km 54+500-55+815,
km 76+94-586+035
4 Reabilitare DJ 243: Bîrlad (DN 24 )- Hotărârea Consiliului
Pogana-Iana-Vadurile-Iezer-Puieştijudeţean Vaslui
Fîntînele-Rădeni-Dragomireşti-DN 2F; nr.65/ 2009
km 0+000-52+500
5 Reabilitare DJ 243 A
Pogana (DJ
243) Crângu Nou – Ciocani – Iveşti –
Pogoneşti – Tutova – Criveşti –
Hotărârea Consiliului
Pochidia – Satu Nou – Limita jud.
judeţean Vaslui
Galaţi; km 20+840 – 22+740,
nr. 65/ 2009
km 31+370-33+570
6 Reabilitare DJ 243 E DJ 243 B –
Hotărârea Consiliului
Coroieşti; km 0+000-6+380
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009
7 Reabilitare DJ 244C: Huşi (DN 24 B)
-Pădureni-Leoşti-Văleni-Urlaţi-D.
Hotărârea Consiliului
Cantemir-DJ 244 A (Muşata);
judeţean Vaslui
km 0+000-33+070
nr.65/ 2009
8
Reabilitare DJ 244 E – DN 24 B Hotărârea Consiliului

Val.totala Valoarea
actualizatăa finanţată din
investitiei imprumut
(mii lei)
(mii lei)
3
4

Termen
PIF
5

249.581,0

36.895,0

30.dec.
2011

2.443,0

1.100,0

31.dec.
2009

2.500,0

2.000,0

31.dec.
2008

115.116,0

3.033,0

31.dec.
2011

4.997,0

2.000,0

31.dec.
2010

7.979,0

1.200,0

31.dec.
2008

54.087,0

6.900,0

31.dec.
2009

67.085,0

31.dec.
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9

10

11

12

13

14

15

16

(Huşi) – Tătărăni – Boţeşti – DN 24
judeţean Vaslui
(Micleşti); km 0+000-27+750
nr.65/ 2009
Reabilitare DJ 244 I Murgeni (DN 24 Hotărârea Consiliului
A) Sărăţeni – Măluşteni – DC 67;
judeţean Vaslui
km 9+100 – 12+300
nr.65/ 2009
Reabilitare DJ 245 DN 24 (Bîrlad) –
Drujeşti-Băcani-Vulpăşeni-Ghicani – Hotărârea Consiliului
Al. Vlahuţă-Buda-Morăreni-Floreşti- judeţean Vaslui
Oprişiţa (DN 2 F); km 22+700-34+700 nr.65/ 2009
Reabilitare DJ 245 A Muntenii de
Jos(DN 24)-Lipovăţ-Suceven-Bogdana
–Similişoara-Găvanu-MorăreniHotărârea Consiliului
Ghergheşti-V. Lupului-Lunca-Siliştea- judeţean Vaslui
Iana (DJ 243); km0+000-46+310
nr.9/ 2008
Reabilitare DJ 246 DJ 247 (Codăeşti)- Hotărârea Consiliului
Rediu Galian-Tăcuta- Focşasca-Lim. judeţean Vaslui
jud. Iaşi; km 5+499-12+000
nr.65/ 2009
Reabilitare DJ 246 A
DN 24 Hotărârea Consiliului
(Moara Domnească) – Fereşti –
judeţean Vaslui
Bereasa – DJ 247 (Tătărăni);
nr.9/ 2008
km 0+000-11+000
Reabilitare DJ 284
DN 24 B Hotărârea Consiliului
(Huşi) – Epureni – Duda – Pâhneşti – judeţean Vaslui
Fundătura – Arsura – DN 28
nr.138/2009
(Ghermăneşti); km 0+000-24+900
Reabilitare DJ 243 D
DJ 243 – Hotărârea Consiliului
Perieni; km 0+000-3+790
judeţean Vaslui
nr.9/ 2008
Reabilitare DJ 248 B
Limita jud. Hotărârea Consiliului
Iaşi – Negreşti (DN 15 D);
judeţean Vaslui
km 65+000-68+740
nr. 9/ 2008
TOTAL

3.000,0

2009

3.801,0

2.100,0

31.dec.
2010

18.923,0

2.300,0

31.dec.
2010

9.540,0

7.250,0

31.dec.
2009

7.333,0

2.000,0

31.dec.
2009

5.276,0

1.000,0

31.dec.
2008

32.843,0

5.342,0

31.dec.
2009

2.000,0

1.200,0

31.dec.
2008

780,0

400,0

31.dec.
2008

584.284,0

77.720,0

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
PRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judetean Vaslui
nr.10/2008 privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20 000 000 Euro
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia de dezvoltare a judeţului Vaslui pe
perioada 2007-2013, aprobată de Consiliul judeţean Vaslui, a fost necesară contractarea unui
împrumut extern în valoare de 20.000.000 Euro.
Valoarea împrumutului de 20 mil. Euro cu o maturitate de 20 ani şi o perioadă de graţie de 3
ani, precum şi obiectivele de investiţii finanţate din împrumut au fost aprobate prin hotărârea
nr.10/2008 a Consiliului judeţean Vaslui.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu precizările Ministerului Finanţelor
Publice nr.505089/06.08.2009, sumele rezultate din diferenţele favorabile de curs valutar pot fi
utilizate pentru finanţarea suplimentară a obiectivelor aprobate sau a altor investiţii, fără a fi necesară
o nouă autorizare.
La data adoptării Hotărârii nr.10/2008, valoarea în lei a finanţării rambursabile a fost calculată
la cursul de 3,35 lei pentru 1 Euro, suma totală fiind de 67.000.000 lei. Având în vedere cursul actual
de 4,2 lei pentru un Euro şi suma rămasă de tras din valoare totală a împrumutului de 12.606.680
Euro, rezultă o diferenţă favorabilă în sumă de 10.715.678 lei, pe care propunem a se utiliza pentru
finanţarea obiectivelor deja aprobate .
In aceste condiţii, pentru a utiliza diferenţele de curs rezultate ca urmare a devalorizării leului
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este necesară actualizarea anexei la hotărârea mai sus citată, fără a afecta valoarea în Euro a
împrumutului.
Propunerile de modificare a valorilor în lei a obiectivelor de investiţii cuprinse în anexa la
Hotărârea nr.10/2008 sunt făcute pe baza următoarelor considerente:
- Valorile pe obiective au fost fundamentate prin Note de fundamentare, fără a dispune la acea
dată de studii de fezabilitate, estimarea valorilor efectuându-se cu un mare grad de aproximare. În
urma elaborării documentaţiilor tehnice complete s-a constatat că valoarea obiectivelor este diferită,
procedându-se la aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţii;
- În urma derulării procedurilor de achiziţie, la unele obiective, valoarea de atribuire a
contractelor de lucrări a fost mai mică decât suma prevăzută a se finanţa din împrumut;
- Datorită întârzierilor în derularea procedurilor de achiziţie termenele de execuţie a lucrărilor
prevăzute în contracte nu mai corespund cu cele din anexa la hotărârea de aprobare a împrumutului şi
trebuie actualizate;
Având în vedere documentaţiile tehnice întocmite pentru toate obiectivele de investiţii
propuse a se finanţa din credit, modificările de curs valutar pe relaţia leu-euro şi celelalte considerente
expuse mai sus, se impune modificarea listei iniţiale a obiectivelor de investiţii în ceea ce priveşte
valoarea, termenele de punere în funcţie, actele administrative prin care s-au aprobat noii indicatori
tehnico-economici şi poziţiile kilometrice la DJ 243A şi DJ 244I, în cadrul aceleiaşi valori a
împrumutului.
În anexă sunt prezentate sumele iniţiale din împrumut pe obiective de investiţii, aşa cum au fost
aprobate prin Hotărârea nr.10/2008, cele actualizate, noile acte administrative prin care s-au aprobat
valorile totale şi noile termene de punere în funcţie.
Cu convingerea că aceste propuneri de modificare a Anexei la Hotărârea nr.10/2008 vor
asigura atât derularea corespunzătoare a contractului de finanţare rambursabilă cât şi utilizarea
eficientă a acesteia, pentru rezolvarea problemelor prioritare ale judeţului, vă propun adoptarea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.140/2009
privind rectificarea a III-a a bugetului creditelor externe pe anul 2009
având în vedere prevederile art.1, paragraful (2), lit.”d” din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- La partea de cheltuieli, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr. 98/2009 privind rectificarea a II-a a bugetului creditelor externe pe anul 2009, se
aprobă următoarele influenţe:
-leiCHELTUIELI TOTALE:
+6.625.000
din care:
- cheltuieli de capital
+6.625.000
Sinteza bugetului creditelor externe, se prezintă în anexa nr.1.
Detalierea cheltuielilor bugetului creditelor externe, pe capitole, subcapitole şi articole, este
prevăzută în anexa nr.2, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în
anexa nr.3.
Art.2.- Cheltuielile la capitolul „transporturi” se suplimentează cu suma de 6.625.000 lei, la
cheltuieli de capital.
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Art.3.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr.4 şi 4a.
Art.4.- Anexele nr.1-4a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 30 octombrie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr.140/30 oct. 2009
SINTEZA
bugetului creditelor externe, pe anul 2009
Rectificarea a III-a
SPECIFICAŢIE
B. TOTAL CREDITE EXTERNE
01. CREDITE EXTERNE
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare

Program
aprobat
42.930.323
42.930.323
42.930.323
42.930.323

Influente
+,6.625.000
6.625.000
6.625.000
6.625.000

U.M. = lei
Program
rectificat
49.555.323
49.555.323
49.555.323
49.555.323

ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr.140/30 oct. 2009
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului creditelor externe, pe anul 2009
Rectificarea a III-a
SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE:
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
70.06 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
74.06 PROTECTIA MEDIULUI
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
84.06 TRANSPORTURI
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.30 Alte active fixe

U.M. = lei
Program
rectificat
49.555.323
49.555.323
49.555.323

Program
aprobat
42.930.323
42.930.323
42.930.323

Influente
+,6.625.000
6.625.000
6.625.000

1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000

0
0
0
0

1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000

15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523

0
0
0
0

15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523

26.087.800
26.087.800
26.087.800
26.087.800
25.967.800
120.000

6.625.000
6.625.000
6.625.000
6.625.000
6.625.000

32.712.800
32.712.800
32.712.800
32.712.800
32.592.800
120.000

ANEXA Nr. 3
la Hotărârea nr.140/30 oct. 2009
SINTEZA
cheltuielilor bugetului creditelor externe pe ordonatori de credite pe anul 2009
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Rectificarea a III-a
SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE
70.06 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
- Consiliul judeţean Vaslui
74.06 PROTECŢIA MEDIULUI
- Consiliul judeţean Vaslui
84.06 TRANSPORTURI
- Consiliul judeţean Vaslui

Program
aprobat
42.930.323
1.100.000
1.100.000
15.742.523
15.742.523
26.087.800
26.087.800

Influente
+,6.625.000
0
0
0
0
6.625.000
6.625.000

UM=lei
Program
rectificat
49.555.323
1.100.000
1.100.000
15.742.523
15.742.523
32.712.800
32.712.800

ANEXA Nr. 4
la Hotărârea nr.140/30 oct. 2009
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din credite externe pe anul 2009
Rectificarea a III-a
UM= lei
Nr.crt.

Specificaţie

SUMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL din care:
A. Investiţii în continuare
C. Alte cheltuieli de investiţii
70.06 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
- Consiliul judeţean Vaslui
A. Investitii în continuare
-Reabilitare şi refuncţionalizare Bloc G1 din Bârlad
74.06 PROTECŢIA MEDIULUI
- Consiliul judeţean Vaslui
A. Investiţii în continuare
-Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare
a apelor uzate din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti
84.06 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
A. Investiţii în continuare
-Reabilitare DJ 243: Bârlad (DN 24) - Pogana - Iana - Vadurile - Iezer - Puieşti - Fântânele
- Rădeni - Dragomireşti DN 2F; km 23+400-27+900
-Reabilitare DJ 243 A Pogana (DJ 243) Crângu-Nou - Ciocani - Iveşti - Pogoneşti - Tutova
- Criveşti - Pochidia - Satu-Nou - limita jud. Galaţi; km 20+840-22+740, km 31+37033+570 (L=4,100km), jud. Vaslui
-Reabilitare DJ 244 C Huşi (DN 24 B) - Pădureni - Leoşti - Văleni - Urlaţi - DimitrieCantemir - DJ 244 A (Muşata); km 8+100-12+000, km 20+800-22+800
-Reab. DJ 244 E- DN 24 B(Huşi)-Tătărăni - Boţeşti - DN 24 (Micleşti); km 0+000-27+750
-Reabilitare DJ 244 I Murgeni (DN 24 A) - Sărăţeni - Măluşteni - DC 67; km 9+10012+300 ( L=3,200 km )
-Reabilitare DJ 245 A Muntenii de Jos (DN 24) - Lipovăţ - Suceveni - Bogdana Similişoara - Găvanu - Morăreni - Ghergheşti - Valea Lupului - Lunca - Siliştea - Iana (DJ
243); km 0+000-46+310
-Reabiltare DJ 246 - DJ 247 (Codăeşti) - Rediu-Galian - Tăcuta - Focşasca - Limita jud.
Iaşi; km 5+499-12+000
-Reabilitare DJ 284 - DN 24 B (Huşi) - Epureni - Duda - Pâhneşti - Fundătura - Arsura DN 28 (Ghermăneşti); km 0+000-24+900
-Reabilitare DJ 245; DN 24 (Bârlad) - Drujeşti - Băcani - Vulpăşeni - Ghicani - Al.Vlahuţă
-Buda - Morăreni - Floreşti - Oprişiţa -(DN 2F ) Km 22+700-34+700
C. Alte cheltuieli de investiţii

49.555.323
49.435.323
120.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
15.742.523
15.742.523
15.742.523

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

15.742.523
32.712.800
32.712.800
32.592.800
3.033.000

2.000.000
6.900.000
3.000.000
2.100.000

7.250.000
737.800
5.342.000
2.230.000
120.000
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ANEXA Nr. 4a
la Hotărârea nr.140/30 oct. 2009
LISTA
poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii " cu finanţare din credite externe, pe anul 2009
Rectificarea a III-a
UM=lei
Nr.
Preţ
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii UM Cantitate
crt
unitar
1 TOTAL CHELTUIELI
x
x
2 84.06 TRANSPORTURI
3 - Consiliul judeţean Vaslui
- Elaborare documentaţie tehnico-economică pentru DJ 245: (DN24) 4 Barlad -Drujesti- Bacani-Floresti-Vulpaseni -Ghicani- Al.Vlahuta- Buda - lei
x
x
Morareni-Floresti-Oprisita (DN 2 F),km 22+700-34+700 (PT+DDE)
-Elaborare documentatie tehnico-economica pt. DJ 246; DJ 247 (Codaesti)
5
lei
x
x
-Rediu-Galian-Tacuta-Focşasca-Lim. Jud. Iasi, km 5+499-12+000

Valoare
120.000
120.000
120.000
70.000
50.000

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a IlI-a a bugetului creditelor
externe pe anul 2009
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră, rectificarea bugetului
creditelor externe pe anul 2009.
La întocmirea acestui proiect de hotărâre de rectificare a Bugetului creditelor externe pentru
anul 2009, am avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare, privind priorităţile ce se impun
în asigurarea condiţiilor materiale şi a surselor de finanţare pentru dezvoltare publică, protecţia
mediului şi asigurarea infrastructurii de transport judeţean.
Pentru anul 2009 din creditul de 20,0 milioane Euro, prin Hotărârea Consiliului judeţean
Vaslui nr. 98/31.07.2009, s-a aprobat finanţarea a trei capitole bugetare cu suma de 42.930.323 lei din
care:
- la capitolul „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică" .................................... 1.100.000 lei
- la capitolul „protecţia mediului" ................................................................ 15.742.523 lei
- la capitolul „transporturi" ............................................................................26.087.800 lei.
Deoarece finanţarea rambursabilă contractată de către Consiliul judeţean Vaslui
este în Euro şi evoluţia raportului de schimb pe relaţia leu-euro a fost în defavoarea leului, la acesta
dată se înregistrează o diferenţă de curs valutar, în lei, favorabilă.
In conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu precizările Ministerului Finanţelor Publice
nr. 505089/06.08.2009, sumele rezultate din diferentele de curs valutar favorabile pot fi utilizate
pentru finanţarea suplimentară a obiectivelor apobate sau a altor investiţii, fără o nouă autorizare.
Vă informez că, la data adoptării Hotărîrii nr. 10/2008, valoarea în lei a finanţării rambursabile
a fost calculată la cursul de 3,35 lei pentru 1 Euro, suma totală fiind de 67.000.000 lei. Având în
vedere cursul actual de 4,2 lei pentru 1 Euro şi că suma rămsă de tras din valoare totală a
împrumutului este de 12.606.680 Euro, rezultă o diferenţă favorabilă în sumă de 10.715.678 lei, pe
baza căreia, propunem a se majora sumele alocate unor obiective de investiţii prin Bugetul creditelor
externe pe anul 2009, după cum urmează:
- Reabilitare DJ 244 C Huşi (DN 24 B) - Pădureni - Leoşti - Văleni - Urlaţi -Dimitrie Cantemir DJ 244 A (Muşata); km 0+000-33+070 = +2.900.000 lei;
- Reabilitare DJ 244 I Murgeni (DN 24 A) Sărăţeni - Măluşteni - DC 67; km 9+100 - 12+300
= +100.000 lei;
- Reabilitare DJ 245 A Muntenii de Jos (DN 24) - Lipovăţ - Suceveni -Bogdana - Similişoara
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- Găvanu-Morăreni-Ghergheşti-Valea Lupului-Lunca-Siliştea-Iana (DJ 243); kmO+00046+310 = +3.250.000 lei;
- Reabilitare DJ 284 DN 24 B (Huşi) - Epureni - Duda - Pâhneşti - Fundătura -Arsura - DN 28
(Ghermăneşti); km 0+000-24+900 = +1.842.000 lei.
Deoarece au fost realizate lucrările prevăzute pe DJ 243: Bîrlad (DN 24 ) -Pogana - Iana Vadurile - Iezer - Puieşti - Fîntînele - Rădeni - Dragomireşti -DN 2F; km 23+400 - 27+900, cu fonduri
mai mici decât cele alocate prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 10/2008 privind aprobarea
contractării unui împrumut extern în valoare de 20 000 000 Euro, propunem diminuarea creditelor
alocate pe această poziţie, cu suma de 1.467.000 lei.
Propunerile de realocare a valorilor în lei pe obiectivele de investiţii cuprinse în Hotărârea nr.
98/2009 privind rectificarea a Il-a bugetului creditelor externe pe anul 2009, sunt făcute pe baza
următoarelor considerente:
- valorile pe obiective au fost fundamentate prin Note de fundamentare, fară a dispune la acea
dată de studii de fezabilitate, estimarea valorilor efectuându-se cu un mare grad de
aproximare. In urma elaborării documentaţiilor tehnice complete s-a constatat că valoarea
obiectivelor este diferită, procedându-se la aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi
din documentaţii;
- în urma derulării procedurilor de achiziţie, la unele obiective, valoarea de atribuire a
contractelor de lucrări a fost mai mică decât suma prevăzută a se finanţa din împrumut;
In sinteză, cheltuielile prevăzute în Bugetul creditelor externe pe anul 2009, se majorează cu
suma de 6.625.000 lei, ca rezultat al însumării algebrice a majorărilor şi diminuării propuse.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Cu convingerea că aceste propuneri de rectificare a Bugetului creditelor externe pe anul 2009
vor asigura atât derularea corespunzătoare a contractului de finanţare rambursabilă cât şi utilizarea
eficientă a surselor alternative contractate, pentru rezolvarea problemelor prioritare ale judeţului, vă
propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.141/2009
privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competenţa Consiliului judeţean Vaslui,
începând cu anul fiscal 2010
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.956/19 august 2009 privind nivelurile
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;
în temeiul prevederilor art.91, alin. (3), litera „c” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul
construcţiilor începând cu anul 2010 se stabilesc următoarele taxe:
1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism:
1.1 Pentru mediul urban:
Taxa
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
-lei- până la 150 mp inclusiv
4,8
- între 151 mp şi 250 mp inclusiv
6,0
- între 251 mp şi 500 mp inclusiv
8,0
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- între 501 mp şi 750 mp inclusiv
- între 751 mp şi 1000 mp inclusiv
- peste 1000 mp

9,6
12,0
12+0,01 pentru fiecare
mp care depăşeşte 1000 mp
1.2 Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.
2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice,
ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum
şi altor exploatări: 7,2 lei mp afectat.
3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de
expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor: 7,0 lei pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de
construcţie.
4. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonică şi televiziune prin cablu:
10,8 lei pentru fiecare racord.
5. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea
teritoriului, sau de către arhitectul-şef din cadrul consiliului judeţean: 13,0 lei.
Art.2.- Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2010 şi va fi adusă la
cunoştinţa populaţiei prin publicarea într-un ziar local.
Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează compartimentul Arhitect-şef,
Direcţia economică şi Biroul contabilitate.
Vaslui, 30 octombrie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competenţa Consiliului
judeţean Vaslui, începând cu anul fiscal 2010
În conformitate cu prevederile legale, Consiliul judeţean eliberează certificatele de urbanism,
avizele comisiei de urbanism pentru construcţiile ce urmează a fi realizate precum şi autorizaţii în
domeniul construcţiilor, forajelor, excavărilor, necesare studiilor geotehnice şi autorizaţii pentru
lucrări de racorduri şi branşamente la reţelele de apă, canalizare, gaze şi alte asemenea.
Pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizaţiilor şi altele asemenea, Consiliul judeţean
Vaslui, stabileşte cuantumul taxelor conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă
într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume, în lei, sumele respective
se indexează o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.
Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
În vederea respectării acestei prevederi legale, Guvernul României a emis Hotărârea nr.
956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.
Prezentul proiect de hotărâre stabileşte cuantumul taxelor locale de competenţa Consiliului
judeţean Vaslui, începând cu anul fiscal 2010, cuantumuri ce se încadrează în nivelele stabilite de
Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 menţionată mai sus.
Prevederile prezentului proiect de hotărâre urmează să se regăsească la partea de venituri ale
bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010.
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Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele menţionate mai sus, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma
prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.142/2009
privind stabilirea taxei de intrare la obiectivul turistic „Planetariu” Bârlad, aparţinând
Muzeului „V. Pârvan” din Bârlad
având în vedere adresa Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad nr.1104/01.09.2009;
având în vedere prevederile art.283, din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin. (3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă taxa de intrare de 3 lei/vizitator individual la obiectivul turistic „Planetariu”
Bârlad, aparţinând Muzeului „V.Pârvan” din Bârlad.
Art.2.- Publicarea prezentei hotărâri se va face în presa locală.
Art.3.- Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.12.2009.
Art.4.- Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri, se însărcinează conducerea Muzeului
„V.Pârvan” din Bârlad.
Vaslui, 30 octombrie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de intrare la obiectivul turistic „Planetariu” Bârlad,
aparţinând de Muzeul „V.Pârvan” din Bârlad
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
Cu hotărârea nr.98/2008 Consiliul judeţean Vaslui a aprobat cofinanţarea proiectului
„Planetariu Bârlad – Diversificarea ofertei turistice în zona transfrontalieră Vaslui – Soroca” cu suma
de 50.694,49 Euro. Valoarea totală a proiectului este de 460.859 Euro.
Scopul proiectului este acela de a se constitui într-un model de bună practică urmărind
dezvoltarea sectorului turistic transfrontalier într-un mod, echilibrat şi durabil, astfel încât să aducă
beneficii socio-economice şi culturale considerabile întregii zone.
Termenul de finalizare al proiectului este 30.11.2009 şi în conformitate cu situaţia existentă în
teren, această cerinţă va fi îndeplinită.
Consiliul judeţean Vaslui, în conformitate cu prevederile art.283, alin. (1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor ce
îi revin în administrarea domeniului public şi privat al judeţului, instituie taxă de vizitare a
obiectivului turistic.
Pentru a permite accesul la cât mai multe persoane de a vizita acest obiectiv turistic, în
proiectul de hotărâre am propus taxa unică de intrare de 3 lei.
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Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez rugămintea de a aproba proiectul de
hotărâre în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.143/2009
privind aprobarea diminuării tarifului de pornire în vederea vânzarii prin licitaţie publică a
imobilelor din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a
judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui
având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui prin care se
propune aprobarea diminuării tarifului de pornire în vederea vânzării prin licitaţie publică a
imobilelor din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi
în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere prevederile art.5 alin. (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1), lit. c) şi alin. (4) lit. b) şi ale art.97 alin. (1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - Se aprobă diminuarea cu 40% a preţului iniţial de pornire stabilit prin Hotărârea
Consiliului judeţean Vaslui nr.86/26.06.2009 privind aprobarea vânzarii prin licitaţie publică a
imobilelor din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi
în administrarea Consiliului jud Vaslui, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Prevederile din Caietele de sarcini, anexele nr.2-4 la Hotărârea nr.86/2009 a Cons. jud.
Vs., referitoare la cuantumul tarifului de pornire a licitaţiei se modifică în mod corespunzător.
Vaslui, 30 octombrie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexă
la Hotărârea Nr.143/2009
DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor din localităţile din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea
privată a judeţului şi în administrarea Consiliului jud. Vs., propuse pentru vânzare prin licitaţie publică
Locul unde sunt
situate
imobilele
0
1
1
sat. Bumbăta,
Com. Vetrişoaia
Nr.
crt.

2

sat Stănileşti,
com. Stănileşti

3

sat. Vetrişoaia,

Persoana
Caracteristicile tehnice ale imobilului
juridică care
deţine imobilul
2
3
Judeţul Vaslui
-Supraf. constr.-252,71 mp., compusă din 3 construcţii
Consiliul judeţean -Suprafaţă teren- 2.251,63mp.
- Valoare iniţială – 58.071 lei
-Valoare diminuată cu 40% -34.842,6 lei
Judeţul Vaslui
-Supraf constr.-444,09mp.,compusă din 6 construcţii
Consiliul judeţean -Supraf. teren-5.151,85mp.
- Valoare iniţială – 103.561 lei
-Valoarea diminuată cu 40% -62.136,6 lei
Judeţul Vaslui
Supraf. constr.-743,47mp.compusă din 9 construcţii
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com. Vetrişoaia

Consiliul judeţean -Supraf. teren-7671,01mp
- Valoare iniţială – 132.045 lei
Valoare diminuată cu 40 % -79.227 lei

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifului de pornire în vederea vânzarii prin
licitaţie publică a imobilelor din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea
privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.86/26.06.2009 s-a aprobat vânzarea prin licitaţie
publică a imobilelor din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a
judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui.
Au fost îndeplinite condiţiile în vederea desfăşurării procedurii de licitaţie, prin întocmirea
documentaţiei de atribuire, s-a respectat procedura de publicitate, anunţurile de organizare a licitaţiilor
fiind publicate în presa locală. De asemenea au fost afişate la sediile consiliilor locale pe a căror rază
administrativ-teritorială sunt amplasate imobilele respective, anunţurile de organizare a licitaţiilor.
Comisia de evaluare a ofertelor constituită prin Dispoziţia nr.182/22.07.2009 a preşedintelui
Consiliului judeţean Vaslui, a constatat prin procesul verbal încheiat în data de 23.07.2009, că licitaţia
nu s-a desfăşurat întrucât nu au fost depuse oferte.
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.115/10.10.2009 s-a aprobat diminuarea cu 20% a
preţului iniţial de pornire a licitaţiei pentru vânzarea celor trei imobile. La licitaţia organizată în data
de 06.10.2009, nu s-au prezentat cel puţin doi ofertanţi, motiv pentru care am iniţiat acest proiect de
hotărâre de diminuare a valorii de pornire a licitaţiei cu 40% faţă de preţul iniţial de pornire a licitaţiei,
stabilit prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.86/26.06.2009.
Faţă de considerentele prezentate mai sus, am iniţiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog
să-l aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.144/2009
privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei publice în vederea închirierii unor
spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în
proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui
având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui prin care se
propune aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei în vederea închirierii unor spaţii cu
destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a
judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
având în vedere dispoziţiile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin. (1), lit. c), art.97, alin. (1) şi art.123, din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă diminuarea cu 40% a tarifului iniţial de pornire a licitaţiei publice stabilit
prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.84/26.06.2009 privind aprobarea închirierii unor spaţii
cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a
judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, potrivit anexei care face parte
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integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Prevederile din Caietele de sarcini, anexele nr.3-8 la Hotărârea nr.84/2009 a Cons.
jud. Vs., referitoare la cuantumul tarifului de pornire a licitaţiei se modifică în mod corespunzător.
Vaslui, 30 octombrie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

Anexă
la Hotărârea nr.144/2009
Tarifele de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public al judeţului Vaslui şi în
administrarea Consiliului Judeţean Vaslui
lei/mp/lună
Vaslui
Nr.
Crt.

Destinaţia
Spaţiului

1
2
3
4
5
6

Spaţiu
Teren
Spaţii Spaţiu
Com. Teren
Spaţiu
Depozite
Teren
Birouri

Bârlad

Huşi

Negreşti

Zona 3
Zona 3
Zona 3
Zona 1
Zona 1
Zona 2 (Str. Zona 3
(Centrală) (Puieşti (Periferică) (Periferică
(centrală)
Castanilor) (Periferică
Deal)
10,8
7,8
4,8
4,8
3
1,8
0,33
0,22
0,15
0,15
0,12
0,06
12
9
6
6
4,2
3
0,33
0,22
0,15
0,33
0,15
0,12
0,06
9
8,4
5,4
5,4
3,6
2,4
0,33
0,22
0,15
0,33
0,15
0,12
0,06

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei publice în vederea
închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în
proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.116/10.10.2009 s-a aprobat diminuarea tarifului de
pornire pentru închirierea prin licitaţie publică, a unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale,
depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea
Consiliului Judeţean Vaslui. Tariful de pornire pentru închiriere a fost diminuat cu 20% din preţul
iniţial de pornire a licitaţiei stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.84/26.06.2009.
Spaţiile aprobate în vederea închirierii sunt situate în mun. Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti.
Au fost îndeplinite condiţiile în vederea desfăşurării procedurii licitaţiei, prin întocmirea
documentaţiei de atribuire, s-a respectat procedura de publicitate, anunţurile de organizare a licitaţiilor
fiind publicate în presa locală.
Comisia de evaluare a ofertelor constituită în acest scop prin Dispoziţia nr.250/07.10.2009 a
preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui, a constatat prin procesul verbal nr.7498/08.10.2009 faptul că
au depuse oferte numai pentru spaţiile situate în municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie.
Pentru spaţiile situate în localităţile Vaslui, Huşi şi Negreşti, închirierea nu s-a materializat
datorită neprezentării la licitaţie a minimum doi ofertanţi, iar în cazul ofertelor depuse pentru spaţiile
din municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie, au fost atribuite o parte din spaţii.
În contextul recesiunii economice, pentru atragerea potenţialilor chiriaşi am iniţiat acest
proiect de hotărâre de diminuare a valorii de pornire a licitaţiei cu 40% faţă de preţul iniţial de pornire
a licitaţiei stabilit prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.84/26.06.2009.
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Tariful de pornire pentru închiriere se propune a fi diminuat cu 40% din preţul iniţial de pornire a
licitaţiei, al cărei cuantum este prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre. Cuantumul acestuia se
situează între 1,8 şi 12 lei pentru spaţii şi 0,06 – 0,33 lei pentru teren.
Faţă de considerentele prezentate mai sus, am iniţiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog să-l
aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.145/2009
privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui
având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului jud Vaslui privind propunerea
de modificare a statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Cons. jud. Vs;
în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) şi alin.(3) precum şi art.33 din Ordonanţa
Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi
ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte
drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în
anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici
nr.1908538/30.10.2009;
în temeiul art.91 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art.104 alin. (2) lit. “a” şi art.97 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă transformarea unui post de funcţie publică de execuţie de referent de
specialitate, clasa II, grad superior, treapta 1, în consilier, clasa I, grad superior, treapta 1, în vederea
promovării funcţionarului public, ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată.
Art.2 – Se aprobă transformarea a două posturi de funcţie publică de execuţie de referent,
clasa III, grad superior, treapta 1, în consilier, clasa I, grad principal, treapta 2, în vederea promovării
funcţionarilor publici, ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată.
Art.3 – Se aprobă transformarea posturilor de funcţie publică de execuţie din statul de funcţii
al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Jud. Vaslui, ocupate de funcţionarii publici
care îndeplinesc condiţiile de avansare în treapta de salarizare imediat următoare, după cum urmează:
a) două posturi de funcţie publică de execuţie de consilier I superior treapta 2 se transformă
în treapta 1 de salarizare;
b) un post de funcţie publică de execuţie de consilier I superior treapta 3 se transformă în
treapta 2 de salarizare;
c) patru posturi de funcţie publică de execuţie de consilier I principal treapta 2 se
transformă în treapta 1 de salarizare;
d) patru posturi de funcţie publică de execuţie de consilier I asistent, treapta 2 se transformă
în treapta 1 de salarizare;
e) patru posturi de funcţie publică de execuţie de consilier I asistent, treapta 3 se transformă
în treapta 2 de salarizare.
Art.4 – Se aprobă statul de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului judeţean Vaslui, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
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Art.5 – Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 46/2008, cu modificările ulterioare,
se înlocuieşte cu anexa prevăzută la art. 4.
Vaslui, 30 octombrie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
ANEXA
la Hotărârea nr.145/2009

1
2-3

1
2
3
4-5
6-7
8
9
10
11-12
13
14
15
16
17

18
19
20-21
22
23-24
25
26
27
28
29
30
31-32

TREAPTA DE
SALARIZARE

GRADUL

Nr. crt. DENUMIRE COMPARTIMENT, FUNCTII

CLASA (Gr/Tr)

STAT DE FUNCTII
al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Vaslui
din care:
NIVEL
TOTAL
STUDII
FP CM

FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA
PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE
TOTAL APARAT DE SPECIALITATE
CABINETUL PRESEDINTELUI
Consilier
S
Consilier
S
SECRETARUL JUDETULUI
I
S
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
Auditor
I
superior 1
S
Auditor
I
asistent
1
S
Auditor
I
asistent
3
S
BIROUL CONTABILITATE
Sef birou - consilier
I
superior 1
S
Consilier
I
superior 1
S
Consilier
I
asistent
1
S
Consilier
I
asistent
2
S
Consilier
I
asistent
3
S
Consilier
I
principal 2
S
Inspector de specialitate
Gr. IV
S
Referent
Tr.IA
M
SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, RELATII
MASS-MEDIA, INFORMARE CETATENI
Sef serviciu - consilier
I
superior 1
S
Consilier
I
superior 1
S
Consilier
I
principal 1
S
Consilier
I
principal 3
S
Consilier
I
asistent
3
S
Consilier
I
debutant
S
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA
Director executiv-consilier juridic
I
superior 1
S
COMP. JURIDIC CONTENCIOS SI COORDONAREA CONSILIILOR LOCALE
Consilier juridic
I
superior 3
S
Consilier juridic
I
principal 3
S
Consilier juridic
I
asistent
1
S
Consilier juridic
I
asistent
3
S
Consilier
I
asistent
1
S

3
1
2
141
2
1
1
1
5
2
2
1
9
1
1
2
1
1
1
1
1

104
0
.
.
1
5
2
2
1
7
1
1
2
1
1
1
-

37
2
1
1
0
0
2
1
1

8

8

0

1
1
2
1
2
1
18
1
7
1
1
1
1
2

1
1
2
1
2
1
12
1
6
1
1
1
1
2

6
1
-
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48-49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64-65
66
67
68
69
70
71
72
73-74
75
76-78
79
80
81-82

Referent
Tr. IA
M
COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL SI CONSILIERII
Consilier
I
principal 1
S
Consilier
I
principal 2
S
Consilier
I
asistent
2
S
Consilier
I
principal 1
S
Consilier
I
principal 2
S
Referent
Gr. Deb
S
Referent
Tr.IA
M
Arhivar
Tr.II
M
COMP. RED. DE EDITARE A MONITORULUI OFICIAL AL JUDEŢULUI VS
Inspector de specialitate
Gr. I
S
Inspector de specialitate
Gr. III
S
DIRECTIA ECONOMICA
Director executiv-consilier
I
superior 1
S
Director executiv adjunct-consilier
I
superior 1
S
COMPARTIMENT BUGET-FINANTE
Consilier
I
superior 2
S
Consilier
I
asistent
3
S
Referent
III superior 1
M
Referent
Gr. II
S
COMPARTIMENT INFORMATICA
Consilier
I
superior 1
S
Consilier
I
superior 2
S
Consilier
I
principal 1
S
Consilier
I
asistent
2
S
Consilier
I
asistent
3
S
Consilier
I
principal 1
S
SERV. ADM., PROTECTIA MUNCII SI APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR
Referent-sef serviciu
Tr.IA
M
Inspector de specialitate
Gr. II
S
Referent
Tr.IA
M
Magaziner
Tr.I
M
DIRECTIA TEHNICA
Director executiv-consilier
I
superior 1
S
Director executiv adjunct-consilier
I
superior 1
S
SERVICIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE
Sef serviciu - consilier
I
superior 1
S
Consilier
I
superior 1
S
Consilier
I
principal 3
S
Consilier
I
asistent
1
S
Consilier
I
asistent
3
S
Referent
III superior 2
M
Referent
Gr. Deb
S
COMPARTIMENT LUCRARI PUBLICE, INVESTITII
Consilier
I
superior 1
S
Consilier
I
superior 2
S
Consilier
I
asistent
2
S
Consilier
I
asistent
3
S
COMPARTIMENT INVESTITII SI REABILITARE DRUMURI JUDETENE
Consilier
I
superior 1
S
Consilier
I
superior 3
S
Consilier
I
debutant
S
COMP. PT. MONITORIZAREA SERV. COMUNITARE DE UTILITATI PUBL.
Consilier
I
superior 1
S

1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
17
1
1
5
1
1
2
1
6
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
36
1
1
8
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
2
1
5
3
1
1
4
2

5
1
1
1
1
1
0
12
1
1
4
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
0
33
1
1
7
1
2
1
1
1
1
5
1
1
2
1
5
3
1
1
4
2

1
3
1
1
1
2
1
1
5
1
1
0
4
1
1
1
1
3
1
1
0
0
0
-
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83
84

Consilier
I
asistent
2
S
Referent
III superior 1
M
COMPARTIMENT PENTRU PROTECTIA PLANTELOR
85 Inspector de specialitate
Gr. IA
S
86 Inspector de specialitate
Gr. III
S
AUTORITATEA JUDETEANA DE TRANSPORT
87 Consilier
I
superior 1
S
88 Consilier
I
asistent
3
S
AUTORITATEA DE AUTORIZARE
89 Consilier
I
superior 1
S
90 Consilier
I
asistent
2
S
BIROUL DE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL JUD.
91 Sef birou - consilier
I
superior 1
S
92-93 Consilier
I
superior 3
S
94 Consilier
I
asistent
2
S
95 Consilier
I
asistent
3
S
96 Referent
III superior 2
M
ARHITECT SEF
97 Arhitect sef-consilier
I
superior 1
S
COMPARTIMENT URBANISM AMENAJAREA TERITORULUI, DISCIPLINA IN
CONSTRUCTII SI CADASTRU IMOBILIAR EDILITAR
98-99 Consilier
I
superior 1
S
100 Consilier
I
asistent
2
S
101 Consilier
I
debutant
S
102 Referent
III superior 1
M
103 Referent
Gr. Deb
S
DIRECTIA DEZV. LOCALA, INTEG. EUROPEANA, REL. INTERNAT.
104 Director executiv-consilier
I
superior 1
S
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA, INTEGRARE EUROPEANA
105 Sef serviciu-consilier
I
superior 1
S
106 Consilier
I
superior 1
S
107 Consilier
I
superior 3
S
108-109 Consilier
I
principal 3
S
110-114 Consilier
I
asistent
1
S
115 Consilier
I
asistent
2
S
COMPARTIMENT COOPERARE INTERNATIONALA SI RELATIA CU ONG
116 Consilier
I
superior 1
S
117 Consilier
I
superior 3
S
118 Consilier
I
asistent
2
S
119 Consilier
I
asistent
1
S
COMPARTIMET MANAGEMENTUL CALITATII
120 Consilier
I
principal 3
S
121 Consilier
I
asistent
1
S
122 Auditor
I
asistent
3
S
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (UIP)– „Sistem
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”
123 Consilier
I
asistent
2
S
124-126 Consilier, inspector de specialitate
Gr. IA
S
127-128 Referent, inspector de specialitate
Gr. IV
S
MUNCITORI INTRETINERE EXPLOATARE SI PERS. DE DESERVIRE GENER
129-135 Sofer
Tr.IA
136 Muncitor (fochist)
Tr.III
137 Muncitor (tâmplar)
Tr.III
138 Muncitor (mecanic auto)
Tr.III
139-141 Ingrijitor
Tr.I

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
6
1
2
1
1
1
7
1

1
1
0
2
1
1
2
1
1
6
1
2
1
1
1
6
1

2
1
1
0
0
0
-

6

5

1

2
1
1
1
1
16
1
11
1
1
1
2
5
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1

2
1
1
1
16
1
11
1
1
1
2
5
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1

1
0
0
-

6
1
3
2
13
7
1
1
1
3

1
1
-

5
3
2
13
7
1
1
1
3

0
-

1
-

0
0
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea statului de funcţii al pers. din aparatul de specialitate al Consiliului jud. Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Propun prezentul proiect de hotărâre spre analiza şi dezbaterea dumneavoastră motivat de
faptul că, în conformitate cu prevederile art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele
măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la
intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici,
precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare, avansarea în treapta de salarizare imediat următoare se face prin transformarea
posturilor ocupate de cei care îndeplinesc condiţiile de avansare, la propunerea şefilor de
compartimente în care aceştia îşi desfăşoară activitatea cu aprobarea conducătorului instituţiei.
La avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se ţine seama de performanţele
profesionale, concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională notate cel puţin cu
calificativul “bun” în anul precedent şi de vechimea minimă necesară, care este de 2 ani. Vechimea
în muncă de 2 ani necesară pentru avansarea în treapta de salarizare poate fi redusă la 1 an de către
conducătorul autorităţii.
După analiza propunerilor şefilor de compartimente din structura aparatului de specialitate,
posturile de funcţie publică de execuţie ocupate de funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de
avansare în treapta de salarizare imediat următoare şi care sunt supuse transformării sunt în număr de
15, după cum urmează:
f) două posturi de funcţie publică de execuţie de consilier I superior treapta 2 se transformă
în treapta 1 de salarizare;
g) un post de funcţie publică de execuţie de consilier I superior treapta 3 se transformă în
treapta 2 de salarizare;
h) patru posturi de funcţie publică de execuţie de consilier I principal treapta 2 se
transformă în treapta 1 de salarizare;
i) patru posturi de funcţie publică de execuţie de consilier I asistent, treapta 2 se transformă
în treapta 1 de salarizare;
j) patru posturi de funcţie publică de execuţie de consilier I asistent, treapta 3 se transformă
în treapta 2 de salarizare.
Următoarea modificare propusă are drept scop transformarea a două posturi de funcţie publică
de execuţie cu nivel de studii medii şi unul de studii superioare de scurtă durată în funcţie publică de
execuţie cu nivel de studii superioare, ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată în
specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, cu Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici nr. 1908538/30.10.2009. Astfel un post de funcţie publică de execuţie de
referent de specialitate, clasa II, grad superior, treapta 1 se va transforma în consilier, clasa I, grad
superior, treapta 1 – poziţia nr. 82 şi 2 posturi de funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, grad
superior, treapta 1 se vor transforma în consilier, clasa I, grad principal, treapta 2, respectiv poziţiile
nr. 15 şi nr. 38 din statul de funcţii al personalului din aparatul de specialitate. Propunerea mai sus
menţionată s-a făcut în baza prevederilor art. 9, alin.(2) şi (3) din O.G. 6/2007.
Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe
care-l supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.146/2009
privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa
Persoanelor Vaslui
68

având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind
propunerea de modificare a statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa
Persoanelor Vaslui;
având în vedere prevederile art.33 din Ordonanţa Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri
de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în
vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi
creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici, modificată prin Ordonanţa Guvernului
nr.9/2008;
în temeiul art.91 alin. (1) lit. “a”, alin. (2) lit. “c” şi art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă transformarea posturilor de funcţie publică de execuţie din statul de funcţii
al personalului din aparatul de specialitate al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa
Persoanelor Vaslui, ocupate de funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de avansare în treapta
de salarizare imediat următoare, după cum urmează:
k) două posturi de funcţie publică de execuţie consilier I asistent treapta 3 se transformă în
treapta 2 de salarizare;
l) un post de funcţie publică de execuţie consilier juridic I asistent treapta 3 se transformă
în treapta 2 de salarizare.
Art.2 – Statul de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Serviciului Public
Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui, prevăzut în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului
Judeţean nr.59/2009, modificată, se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Vaslui, 30 octombrie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
ANEXA
la Hotărârea nr.146/2009

S
S
S
M
M
M

2

S

26
1
6
1
4
1
1
2
1
1
2
1

POLITISTI
DETASATI
2

PERSONAL
CONTRACTUAL

1

NIVEL
TOTAL
STUDII

FUNCTIONARI
PUBLICI

TOTAL
Director executiv-consilier
I superior
BIROUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
2 Şef birou-consilier (ofiţer)
Gr.I
COMPARTIMENT REGIM EVIDENŢĂ
3 Referent de specialitate
Gr.III
4 Referent (agent)
Tr.IA
5-6 Referent
Tr.IA
GHIŞEU UNIC
7 Referent
Tr.IA
COMPARTIMENT INFORMATICĂ
8 Consilier
I asistent
1

TREAPTA DE
SALARIZARE

DENUMIRE COMPARTIMENT,
FUNCTII

din care:
GRAD

Nr.
crt.

CLASA (Gr/Tr)

STAT DE FUNCTII
al personalului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor al judetului Vaslui

13
1

11

2
1
1

4
3
1

1
2
1
1
2
1
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9

Consilier
I principal 1
COMPARTIMENT STARE CIVILĂ SI OPERARE MENTIUNI
10 Consilier
I superior
1
11 Consilier
I principal 1
12 Consilier
I principal 2
13 Consilier
I asistent
1
14 Referent
III superior
1
15 Consilier
I asistent
2
COMP. RESURSE UMANE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
16 Consilier
I asistent
2
COMPARTIMENT SECRETARIAT, JURIDIC ŞI CONTENCIOS
17 Consilier juridic
I asistent
2
18-19 Referent
Tr.IA
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE
20 Consilier
I superior
1
21 Consilier
I asistent
1
22 Casier
Tr.I
COMPARTIMENT ASIGURARE TEHNICO-MATERIALĂ
23 Consilier
Gr.I
24 Sofer
25 Muncitor calificat
III
26 Îngrijitor
I

S
S
S
S
S
M
S
S
S
M
S
S
M
S

1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
3
1
1
1
4
1
1
1
1

1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

2
2
1

1
4
1
1
1
1

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
E X P U N E R E DE M O T I V E
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii
al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui
Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar
Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui, prin transformarea posturilor de funcţie publică de
execuţie ocupate de funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de avansare în treapta de salarizare
imediat următoare, ce se prezintă spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră este elaborat în temeiul
prevederilor art.104 alin. (2) lit. “a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată.
În conformitate cu prevederile art.33 din Ordonanţa Guvernului nr.6/2007 privind unele
măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la
intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici,
precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările
ulterioare, avansarea în treapta de salarizare imediat următoare se face prin transformarea posturilor
ocupate de cei care îndeplinesc condiţiile de avansare, la propunerea şefilor de compartimente în care
aceştia îşi desfăşoară activitatea cu aprobarea conducătorului instituţiei.
La avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se ţine seama de performanţele
profesionale, concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională notate cel puţin cu
calificativul “bun” în anul precedent şi de vechimea minimă necesară, care este de 2 ani. Vechimea
în muncă de 2 ani necesară pentru avansarea în treapta de salarizare poate fi redusă la 1 an de către
conducătorul autorităţii.
După analiza dosarelor profesionale, conducerea Serviciului Public Comunitar Judeţean de
Evidenţa Persoanelor Vaslui, prin adresa nr.2/968/12.10.2009 propune transformarea posturilor de
funcţie publică de execuţie ocupate de funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de avansare în
treapta de salarizare imediat următoare, după cum urmează:
• două posturi de funcţie publică de execuţie consilier I asistent treapta 3 se transformă în
treapta 2 de salarizare;
• un post de funcţie publică de execuţie consilier juridic I asistent treapta 3 se transformă în
treapta 2 de salarizare.
Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe
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care-l supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.147/2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ,,Îmbrăcăminte
asfaltică pe DJ 246A, km 0+000-1+311, judeţul Vaslui”
având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice;
având în vedere dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1), alin.(3), lit. f) şi art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Îmbrăcăminte
asfaltică pe DJ 246A, km 0+000-1+311, judeţul Vaslui” conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. - Finanţarea obiectivului de investiţie prevăzut la art.1 se face din bugetul local al
judeţului Vaslui pe anul 2009, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.
Vaslui, 30 octombrie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexa
la Hotărârea nr.147/2009
Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţie
„Îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 246A: DN 24 (Moara Domnească) – Fereşti – Bereasa DJ
247(Tătărăni ), km 0+000-1+311, judeţul Vaslui”
3. Valoarea totală a investiţiei:
a. din care C+M
4. Capacităţi fizice:
a. lungime totală
b. platformă
c. parte carosabilă
3.Termen de realizare

758,387mii lei
756,007 mii lei
1,311 km
8,000 m
6,000 m
31 decembrie 2009

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie
„Îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 246A, km 0+000-1+311, judeţul Vaslui”
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Indicatorii tehnico-economici pe acest drum judeţean au fost aprobaţi pe baza unor note de
71

fundamentare valabile numai pentru anumite segmente de drum. Iniţial, indicatorii aprobaţi, s-au bazat
pe evaluările din nota de fundamentare.
În prezent studiile de fezabilitate sunt elaborate, ceea ce ne îndreptăţeşte să supunem aprobării
dumneavoastră valorile rezultate din devizele generale şi studiile de fezabilitate.
Se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai următorului obiectiv de investiţii
,,Îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 246A: DN24 (Moara Domnească)-Fereşti-Bereasa-DJ247(Tătărăni),
km 0+000-1+311, judeţul Vaslui”.
În calitate de administrator, în conformitate cu legislaţia în materie, ne revine obligaţia de a
asigura viabilitatea acestora în vederea menţinerii fluenţei circulaţiei şi menţinerii legăturii între
localităţile limitrofe traseelor sus menţionate, precum şi între acestea şi drumurile naţionale, gări şi
oraşele principale din judeţ. Nerealizarea acestor lucrări poate îngreuna mult traficul şi, există riscul,
ca traficul cu mijloacele de transport în comun sau utilitar de tip salvare, pompieri, aprovizionare şi nu
în ultimul caz, transportul de la şi la şcoli a elevilor, ca şi al oricărui tip de autovehicul, cu excepţia
tractoarelor şi căruţelor, să fie perturbat sau întrerupt.
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ,,Îmbrăcăminte asfaltică pe DJ
246A: DN24 (Moara Domnească)-Fereşti-Bereasa-DJ247(Tătărăni), km 0+000-1+311,judeţul
Vaslui”ca urmare a valorilor rezultate în urma elaborării studiilor de fezabilitate, în forma în care v-a
fost prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 30 septembrie 2009, 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 de 32 de consilieri (31 consilieri în funcţie şi preşedintele), participă la
lucrări un număr de 30 de consilieri, lipsind domnul Samson Adrian.
Declară deschise lucrările acesteia.
Din partea Instituţiei prefectului participă domnul subprefect Traian Huluţă.
- doamna Bularda Carmen;
- doamna Dima Anca;
- domnul Crăescu Tiberiu-Cezar;
- doamna Tighici Eliza, medic rezident, Spitalul judeţean de urgenţă Vaslui;
- doamna Zanoschi Mihaela, director executiv, Asociaţia „Bună ziua, Copii din România! ”;
- domnul Gelu Voicu Bichineţ, director, Biblioteca judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul”;
- domnul Gabriel Leuştean, director, Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti;
- directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jud.,
- reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de radio şi televiziune.
*
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui
Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi, proiect care a fost
adus la cunoştinţă publică prin publicarea în ziarul „Obiectiv de Vaslui” din 25 septembrie a.c. şi prin
difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului, a calităţii de consilier judeţean a domnilor Dogaru Ciprian-Cătălin, Butnaru
Liviu şi Branişte Sorin, înscrişi pe lista Partidului Naţional Liberal;
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni;
3. Depunerea jurământului de către consilierii judeţeni ale căror mandate au fost validate;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate;
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al jud. Vaslui pe anul 2009;
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6. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în
afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
8. Proiect de hotărâre privind adoptarea proiectelor de buget ale judeţului Vaslui pe anul 2010
precum şi estimările pentru anii 2011-2013;
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echipare Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti” şi a cheltuielilor legate de proiect;
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi
echipare Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti”;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de
investiţii „Reabilitări a 8 drumuri judeţene” şi ai obiectivului de investiţii „Modernizare treceri la nivel
cu calea ferată aferente obiectivului - Reabilitare şi modernizare DJ 244 B”;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Vaslui şi
din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în proprietatea publică a comunei Lipovăţ şi în
administrarea consiliului local a sistemului de alimentare cu apă, realizat în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.687/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii judeţene „Nicolae
Milescu Spătarul” Vaslui;
15. Proiect de hotărâre privind eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru protecţia
copilului Vaslui.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă propun suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre:
16. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a lucrărilor
„Bază sportivă multifuncţională cu teren de handbal tip II” şi „Sală de educaţie fizică şcolară”
care se vor realiza pe teritoriul comunei Muntenii de Jos.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ?28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 28 voturi „pentru” propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobată.
*
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 ?28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 28 voturi „pentru” ordinea de zi a fost aprobată.
*
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
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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 ?28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 28 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 15
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 ?28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 28 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 la punctele 5, 6,
7 şi 8 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie şi preşedinte (17),
precum şi a proiectului de hotărâre de la punctul 12, pentru adoptarea căruia este necesar votul a două
treimi din numărul consilierilor judeţeni în funcţie (20), potrivit prevederilor art. 45 alin.(2) şi (3) din
Legea nr.215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
*
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-au pus la dispoziţie procesele-verbale
încheiate în şedinţele consiliului judeţean din 28 august, 10 septembrie şi 16 septembrie a.c., în
vederea luării la cunoştinţă a conţinutului acestora.
Precizez că în cadrul şedinţei aveţi posibilitatea să contestaţi conţinutul proceselor-verbale
şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţele amintite.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 28 august 2009.
Cine este pentru ?28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 28 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului
judeţean din data de 28 august 2009.
*
-Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 10 septembrie 2009.
Cine este pentru ?28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 28 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului
judeţean din data de 10 septembrie 2009.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 16 septembrie 2009.
Cine este pentru ?28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
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Cu 28 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului judeţean din
data de 16 septembrie 2009.
*
Domnul Vasile Mihalachi
I. La primul punct de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre prin care se ia act de
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier
judeţean a domnilor Dogaru Ciprian-Cătălin, Butnaru Liviu şi Branişte Sorin, înscrişi pe lista
Partidului Naţional Liberal.
Dau cuvântul domnului secretar Stoica pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Filiala teritorială Vaslui a Partidului Naţional Liberal, prin două adrese înaintate Consiliului
judeţean Vaslui, a făcut cunoscut că trei consilieri judeţeni –domnii Branişte Sorin, Dogaru Cătălin şi
Butnaru Liviu– au pierdut calitatea de membru ai acestui partid ca urmare a aderării la un alt partid.
Între timp, cei trei consilieri şi-au depus şi demisiile din Partidul Naţional Liberal.
Atât Statutul Partidului Naţional Liberal cât şi Legea partidelor politice nr. 14/2003, precum şi
Statutul aleşilor locali, prevăd pierderea calităţii de membru în asemenea situaţii.
Aş dori să vă rog să acceptaţi ca, în preambulul proiectului de hotărâre, să fie menţionate şi
demisiile celor trei consilieri.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă aveţi întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
II. La punctul doi dezbatem proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor unor
consilieri judeţeni.
Dau cuvântul domnului consilier Viorel Petcu, preşedintele Comisiei de validare, pentru a
prezenta Procesul-verbal cu privire la validarea mandatelor consilierilor supleanţi şi proiectul de hot.
Domnul Viorel Petcu
Comisia de validare aleasă de Consiliul judeţean Vaslui în şedinţa de constituire la data de 23
iunie 2008, a examinat legalitatea alegerii domnului Crăescu Tiberiu-Cezar şi a doamnelor Dima Anca
şi Bularda Carmen, consilieri supleanţi aleşi la data de 1 iunie 2008 pe listele PNL.
Comisia de validare constată următoarele:
- au fost respectate dispoziţiile legale cu privire la alegerea consilierilor supleanţi;
-există confirmarea, sub semnătura conducerii Partidului Naţional Liberal-Filiala teritorială
Vaslui, potrivit căreia domnul Crăescu Tiberiu-Cezar şi doamnele Dima Anca şi Bularda Carmen,
înscrişi pe lista de candidaţi a locurilor devenite vacante, fac parte din partid.
În consecinţă, Comisia a hotărât să propună validarea domnului Crăescu Tiberiu-Cezar şi a
doamnelor Dima Anca şi Bularda Carmen
Domnul Vasile Mihalachi
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Mulţumesc. Dacă dintre dumneavoastră, mai are cineva de adăugat ceva? Dacă nu, trecem la
adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
III. Continuăm cu punctul trei de pe ordinea de zi, cel privind depunerea jurământului de
către consilierii supleanţi ale căror mandate au fost validate.
Îl invit pe domnul Crăescu Tiberiu-Cezar pentru a depune jurământul.
Rog doamnele şi domnii consilieri şi invitaţi să se ridice!
Domnul Crăescu Tiberiu-Cezar depune jurământul după care semnează cele două exemplare
ale jurământului.
Domnul Vasile Mihalachi
O invit pe doamna Dima Anca pentru a depune jurământul.
Doamna Dima Anca depune jurământul după care semnează cele două exemplare ale
jurământului.
Domnul Vasile Mihalachi
O invit pe doamna Bularda Carmen pentru a depune jurământul.
Doamna Bularda Carmen depune jurământul după care semnează cele două exemplare ale
jurământului.
Domnul Vasile Mihalachi
Felicitări şi aşa să vă ajute Dumnezeu. Urez succes celor două doamne şi celui revenit în rândul
consilierilor judeţeni. Prin venirea celor trei consilieri, Partidul Naţional Liberal reprezintă acum 23%
din consiliul judeţean. Ne bucurăm că sunteţi alături de noi şi vă urez succes în continuare.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Fac menţiunea că acum numărul consilierilor judeţeni în funcţie este de 31.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IV. La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind modificarea
componenţei nominale a unor comisii de specialitate.
Dau cuvântul domnului secretar Stoica Gheorghe pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Urmare a demisiei unor consilieri judeţeni şi a validării altora în locurile rămase vacante, se
impune să completăm comisiile de specialitate. Prin noile numiri, s-a respectat configuraţia politică
stabilită iniţial.
Vin cu rugămintea de a accepta o modificare la proiectul de hotărâre, respectiv de a-l nominaliza
pe domnul Crăescu Tiberiu-Cezar la Comisia de urbanism iar pe doamna Dima Anca la Comisia de
buget-finanţe.
Domnul Alin Juverdeanu
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Ţinând cont de profesia şi de studiile celor doi consilieri, este corectă această modificare.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt necesare alte completări? Dacă aveţi întrebări? Dacă nu, 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
V. La punctul cinci de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea a
V-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009.
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 Anton Aurel pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
În primul rând aş dori să supun atenţiei dumneavoastră faptul că proiectul de hotărâre ce v-a fost
pus la dispoziţie, a suferit unele modificări la articolele nr. 2, 5 şi 9. Astfel:
Articolul 2 – la capitolul ,,Bunuri şi servicii” va fi suma de +536.697lei în loc de +581.697 lei
iar la capitolul ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale” va fi suma de -136.080 lei
în loc de -181.080 lei;
Articolul 5 va avea următorul conţinut: Cheltuielile la capitolul ,,alte servicii publice generale”
se diminuează cu suma de 11.080 lei. ,,Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia autorităţilor
locale” se diminuează cu suma de 136.080 lei, iar transferurile curente se suplimentează cu suma de
125.000lei;
Articolul 9 va avea următorul conţinut: Cheltuielile la capitolul ,, cultură, recreere, religie” se
suplimentează cu suma de 4.772 lei. Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 10.000,
cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 15.000 lei, iar plăţile efectuate în anii
precedenţi şi recuperate în anul curent se diminuează cu suma de 228 lei.
Această rectificare este necesară deoarece s-au modificat unele venituri iar instituţiile au propus
virări de credite.
La ,,venituri” proiectul prevede suplimentarea acestora cu suma de 288.000 lei, sumă ce provine
din două paliere: finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap se suplimentează cu suma de
235.000 lei iar subvenţiile din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială
se suplimentează cu suma de 53.000 lei.
În ce priveşte capitolele bugetare, propunem modificări la aproape toate.
La capitolul ,,autorităţi şi acţiuni externe” am propus suplimentarea fondurilor cu suma de 200
lei. Cheltuielile cu bunuri şi servicii se diminuează cu suma de 11.710 lei iar cheltuielile cu alte
transferuri curente interne, ce privesc cofinanţarea la proiecte, se suplimentează cu suma de 11.900 lei.
La capitolul ,,alte servicii publice generale” am propus diminuarea fondului de rezervă bugetară
la dispoziţia autorităţilor publice locale cu suma de 11.080 lei şi suplimentarea cheltuielilor cu
transferuri între unităţi ale administraţiei publice cu suma de 125.000 lei. Această ultimă sumă este
pentru bugetul comunei Vutcani – comună ce are un proiect destul de mare şi dacă nu este ajutată,
riscă să-l piardă.
La capitolul ,,ordine publică şi siguranţă naţională” propunem pentru Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă ,,Podul Înalt” Vaslui, suplimentarea fondurilor cu suma de 5080 lei în vederea
plăţii utilităţilor şi achiziţiei de materiale consumabile pentru proiectul ,, Centrul judeţean de
informare şi pregătire situaţii de urgenţă”.
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La capitolul ,, învăţământ” am propus suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de
59.000 lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii şi cu asistenţă socială se diminuează cu suma de 30.000
lei, respectiv 29.000 lei. Aceste sume sunt pentru Şcoala de surzi Vaslui, Şcoala ,,Aurora” din Vaslui
şi Şcoala specială din Negreşti.
La capitolul ,,sănătate” transferurile din bugetul consiliului judeţean pentru finanţarea unităţilor
de asistenţă medico-socială se suplimentează cu suma de 53.000 lei, sumă ce vizează suplimentarea
cheltuielilor de personal ale Centrelor de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti, cu sumele de
41.000 lei, respectiv 12.000 lei.
La capitolul ,,cultură, recreere şi religie” propunem suplimentarea cu suma de 4.772 lei –aici a
intervenit şi amendamentul la proiectul de hotărâre - iar la ,,asigurări şi asistenţă socială” propunem
majorarea fondurilor cu suma de 235.000 lei, sumă primită de la Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap.
La capitolul ,,transporturi”, propunem suplimentarea fondurilor la cheltuieli cu bunuri şi servicii,
prin diminuarea cu aceeaşi sumă a cheltuielilor de capital.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată cu amendament.
Supun votului adoptarea proiectului 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 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2 cu amendament.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5 cu amendament.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 7de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
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Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 8de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9 cu amendament.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 9de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 10 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 11.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 11de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 12.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 12 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 13.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 13 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 14.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 14 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 15.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 15 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 16.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 16 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 17.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 17 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 18.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 18 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
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- Supune votului adoptarea articolului 19.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 19 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 20.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 20 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 21.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 21de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VI. La punctul şase 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 2009.
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 Marin pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Proiectul de hotărâre propune o suplimentare a veniturilor cu suma de 53.000 lei şi o creştere
a cheltuielilor cu aceeaşi sumă.
Modificările apărute sunt o consecinţă a analizei efectuate împreună cu factorii responsabili din
instituţiile ce se finanţează parţial din venituri proprii.
Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti a solicitat diminuarea venitului ,,contribuţia
persoanelor asistate” cu suma de 3.000 lei şi suplimentarea veniturilor ,,donaţii şi sponsorizări” cu
suma de 3.000 lei şi ,, subvenţii pentru instituţii publice „ cu suma de 41.000 lei.
Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti a solicitat suplimentarea venitului ,,subvenţii
pentru instituţii publice ” cu suma de 12.000 lei.
Centrul de la Băceşti, la capitolul ,,asigurări şi asistenţă socială” a solicitat suplimentarea
fondurilor la articolul ,,cheltuieli cu bunuri şi servicii” în vederea achiziţionării combustibilului pentru
iarnă. Suma solicitată este mai mare dar, deocamdată acestea sunt resursele de care dispunem.
Centrul de asistenţă medico-socială Ghermăneşti a solicitat suplimentarea fondurilor la reparaţii
curente şi achiziţia de obiecte de inventar prin diminuarea cu suma de 1.700 lei a cheltuielilor de
personal.
De menţionat că veniturile acestui buget sunt sub nivelul care asigură desfăşurarea optimă a
activităţii acestor instituţii publice din subordinea consiliului judeţean.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare alte lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre prezentat.
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Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 5de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 7de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 8de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 9de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 10 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
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Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VII. La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea
a V-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe
anul 2009.
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 Marin pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Acest proiect de hotărâre, urmează hotărârii de rectificare a veniturilor şi cheltuielilor adoptată
în şedinţa din luna trecută prin care s-a aprobat suplimentarea fondurilor pentru Şcoala ,,Aurora” din
Vaslui şi Muzeul ,, Vasile Pârvan” din Bârlad cu sumele de 32.500 lei şi respectiv 39.000 lei pentru
plata TVA şi cofinanţarea a două proiecte implementate de aceste două instituţii.
Proiectul, prevede de fapt, o schimbare de poziţii, deoarece Trezoreria Vaslui nu poate opera
decontarea din cauza clasificaţiei indicatorilor bugetari care permit efectuarea unor astfel de decontări
numai atunci când sumele de acest gen sunt cuprinse în lista de investiţii.
În acest sens, am cuprins la acest proiect de hotărâre, în lista de investiţii, toate cheltuielile ce le
mai au de efectuat cele două instituţii la cele trei proiecte.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu?! Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 5de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
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Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 7de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 8de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 9de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VIII. La punctul opt de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind adoptarea
proiectelor de buget ale jud. Vaslui pe anul 2010 precum şi estimările pentru anii 2011-2013.
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 Marin pentru a ne prezenta şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Urmare a sumelor repartizate pe unităţile administrativ teritoriale, şi judeţului Vaslui i-a revenit
o sumă pentru echilibrarea sumelor provenind din impozitele pe venit şi TVA.
Aceste sume stau la baza întocmirii proiect. de buget pe anul 2010 şi estim. pe anii 2011-2013.
La nivelul Consiliului judeţean Vaslui, bugetul general cuprinde întreaga gamă de bugete cu
excepţia ,, bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii”.
Este un exerciţiu bugetar, un proiect de hotărâre de aprobare a unui proiect de buget. După ce se
vor reaşeza inflaţia, cursul euro şi indicele de creştere econ., este posibil să se schimbe aceste cifre.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare alte completări? Întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
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Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 5de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IX. La punctul nouă de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echipare Centrul de asistenţă medicosocială Codăeşti” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului,
protecţia mediului înconjurător şi turism, adm. domeniului public şi privat de interes judeţean;
2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană şi;
3.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 trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Chircu Mihaela pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Consiliul judeţean Vaslui intenţionează să depună spre finanţare, prin programul operaţional
Regional, Axa 3, domeniul major de intervenţie 3.2, proiectul ,, Reabilitare, modernizare, dezvoltare
şi echipare Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti”.
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii infrastructurii serviciilor sociale din
Regiunea Nord- Est, în vederea asigurării accesului cetăţenilor la serviciile sociale şi a promovării
incluziunii sociale a categoriilor sociale defavorizate.
Proiectul prevede executarea de lucrări de consolidare a corpului principal al Centrului;
executarea de lucrări de reabilitare, refuncţionalizare, modernizare şi extindere corp principal;
reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor existente(de apa,canalizare, termice, electrice); realizarea de
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instalaţii noi; dotarea cu bunuri şi echipamente de recuperare moderne.
Precizez că necesarul ar fi fost mai mare dar, ne-am axat pe corpul principal, pentru că nu se
poate depăşi valoarea proiectului.
Valoarea totală a întregului proiect este de 3.499.619,83 lei din care 3.064.226 lei pentru
construcţii montaj.
Valoarea totală a finanţării nerambursabile ce va fi obţinută pentru acest proiect este de
2.882.039,86 lei, diferenţa reprezentând contribuţia care va fi asigurată de Consiliul judeţean Vaslui
de 617.579,97 lei.
Domnul Valeriu Popa
Ce suprafaţă va avea Centrul?
Doamna Mihaela Chircu
500mp suprafaţa construită reabilitată şi 560 mp suprafaţa construită nou.
Celelalte corpuri, în urma expertizei, necesită demolare. Nu sunt abordate prin acest proiect.
Domnul Valeriu Popa
40 de paturi la 1000 mp?
Doamna Mihaela Chircu
Vor fi şi spaţii de recuperare şi socializare, spaţii pe care Centrul nu le are.
Domnul Ioan Stamate
Ce se întâmplă cu cabinetele medicilor de familie din incinta spitalului?
Domnul Vasile Mihalachi
Deocamdată nu am luat nici o măsură în acest sens.
Dacă mai aveţi alte întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
Domnul Vasile Mihalachi
Cred că ar fi necesar să vin cu unele completări. Noi nu facem ce am dori noi prin aceste
proiecte. Concepem proiectele în aşa fel încât să ne încadrăm în suma prevăzută şi să venim noi cu
diferenţa. Sigur că ne-am fi dorit o capacitate cu 100 paturi dar pe moment astea sunt posibilităţile.
Sper să stea cât mai rarefiaţi. Noi nu facem nişte pavilioane care să arate ca turnurile de la
Scânteia, facem acele proiecte care să se încadreze în cele 3,5 milioane lei. Ne-am fi dorit şi noi centre
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cu 100- 200 de paturi, numai că normele UE spun ca bolnavii trebuie să stea cat mai rarefiaţi şi locul
să fie cât mai recreativ.
Dacă domnul director al Centrului de la Codăeşti doreşte să ne spună ceva?
Domnul Gabriel Leuştean
Beneficiarii acestor servicii sunt persoanele cu handicap. În ce priveşte ,,rarefierea”, există
normative în acest sens care prevăd 10mp pentru fiecare persoană. Suntem sub normative. Orice
iniţiativă cu privire la consolidarea clădirii este binevenită. Nu am mai făcut igienizarea din anul 2004.
Vă mulţumesc tare mult pentru iniţiativa acestui proiect. Pe lângă faptul că drenăm toţi bolnavii
abandonaţi din judeţ, suntem peste capacitate şi încă mai avem 20 de cereri.
Domnul Vasile Mihalachi
Uraţi succes echipei care porneşte la drum. Greul de acum începe. Aceasta este doar o primă
fază.
*
Domnul Vasile Mihalachi
X. La punctul zece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centrul de asistenţă
medico-socială Codăeşti”.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului,
protecţia mediului înconjurător şi turism, adm. domeniului public şi privat de interes judeţean;
2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană şi;
3.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 trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnul secretar Stoica doreşte să intervină.
Domnul Gheorghe Stoica
Vă rog să fiţi de acord cu înlocuirea, în titlul proiectului de hotărâre,a sintagmei ,,documentaţiei
de avizare a lucrărilor de investiţii” cu ,, studiul de fezabilitate”. Facem această modificare ca urmare
a discuţiilor purtate cu reprezentanţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord- Est.
Domnul Vasile Mihalachi
Deci proiectul de hotărâre se va numi ,,aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare
Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti”.
Supun la vot propunerea de înlocuire a sintagmei din titlu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost aprobată propunerea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei director Chircu Mihaela pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Modificarea denumirii proiectului a fost necesară deoarece proiectul cuprinde, pe lângă lucrări
de reabilitare, şi lucrări de extindere şi în acest caz Agenţia ne -a sugerat să folosim ,, studiu de
fezabilitate”.
Această hotărâre este solicitată la dosarul cererii de finanţare şi cuprinde principalii indicatori
tehnico- economici ai obiectivului.
Valoarea totală a investiţiei este de 3.499.619,83 lei. Suprafaţa construită reabilitată este de 500
mp iar suprafaţa construită nouă este de 560 mp.
Durata de realizare a investiţiei este de 24 de luni.
Domnul Vasile Mihalachi
Mai sunt necesare alte lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
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Supun votului adoptarea proiectului 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 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XI. La punctul unsprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitări a 8 drumuri
judeţene” şi ai obiectivului de investiţii „Modernizare treceri la nivel cu calea ferată aferente
obiectivului - Reabilitare şi modernizare DJ 244 B”.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului,
protecţia mediului înconjurător şi turism, adm. domeniului public şi privat de interes judeţean;
2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană şi;
3.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 trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Tărnăuceanu pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Teodor Tărnăuceanu
Noi pregătim pentru anii următori, să introducem la ,, cheltuieli de capital”, o serie de
obiective. Aceste obiective trebuie să aibă studiu de fezabilitate, documentaţii tehnice şi de execuţie.
În acest sens, dumneavoastră aţi aprobat cu 2-3 luni în urmă, un set cu asemenea obiective şi care se
vor realiza fie pe fonduri structurale, fie pe H.G. 577/1997 care se aplică şi la drumuri judeţene. În
acest sens venim acum şi vom mai veni cu un set până la sfârşitul anului. Ca să fie cuprinse şi în
Program la cheltuieli de capital.
De asemenea, mai avem aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru realizarea DJ 244B, dar
numai la trecerea cu calea ferată, pentru a asigura continuitatea executării lucrărilor.
Cele opt drumuri cuprinse în proiectul de hotărâre, sunt drumuri pietruite, întreţinute insuficient
din lipsă de fonduri.
Prin reabilitarea acestor drumuri judeţene se va asigura continuitatea circulaţiei vehiculelor,
autovehiculelor şi a pietonilor.
Doamna Gabriela Timofte
Cum se explică faptul că la unele drumuri cheltuiala este de aproximativ 1milion pe kilometru
iar la altele este aproape dublu? De exemplu drumul Fereşti-Bereasa şi drumul Iaşi –Codăeşti?
Domnul Teodor Tărnăuceanu
Se stabileşte în funcţie de complexitatea lucrărilor, de exemplu unele sunt pietruite si urmează
să fie asfaltate, altele nu.
Am realizat modernizarea drumului Fereşti - Moara Domnească dar în acelaşi timp am adăugat
un strat de piatră la altul existent deja şi de aici rezultă cheltuieli mai mici. Unde sunt pante, preţul
este mai mare deoarece se execută şi şanţurile. Astea sunt prevederile Normativelor.
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Domnul Valeriu Popa
De ce depind lungimile de la drumuri? Unele au 3 km, altele 4 km.
Domnul Teodor Tărnăuceanu
Se realizează diferenţe de lucrări la drumuri.
Domnul Valeriu Popa
Să înţeleg că cele 8 drumuri din hotărâre urmează să se termine?
Domnul Teodor Tărnăuceanu
Nu toate.
Domnul Valeriu Popa
De ce nu facem anul acesta un drum de 30 km şi la anul altul?
Domnul Dumitru Buzatu
Nu aş fi intervenit dar trebuie să clarificăm acest aspect. Este vorba de o strategie. Trebuie să
urmăm o anumită procedură greoaie. Avem un obiectiv care costă 150 milioane, aşteptăm bani,
facem iar proceduri, pierdem timp. Pentru operativitate, scoatem toată lungimea drumului la licitaţie
şi apoi venim cu banii pe rând. Să nu mai facem proceduri, câştigăm şi timp şi financiar.
La unele dintre drumuri am realizat 60- 80%. S-ar putea să nu reuşim să le terminăm. Trebuie
terminate lucrările în cel mai scurt timp pentru a nu risca să se deterioreze ceea ce facem acum.
Domnul Vasile Mihalachi
Cei mai vechi dintre dumneavoastră ştiu că am hotărât împreună ca în anumite localităţi unde
drumurile erau impracticabile, să asfaltăm. De exemplu, la Fereşti, am asfaltat primii 3 km, am
pregătit drumul la Moara Domnească dar pe distanţa de 4 km dintre Moara Domnească şi Fereşti am
pus doar piatră, pentru a putea turna asfalt în viitor. Cum noi aşteptăm programe de la Guvern, trebuie
să avem pregătit tot: studiu de fezabilitate, indicatori tehnico-economici aprobaţi. Punem
documentaţia pe masă şi cerem bani. La anul vor începe lucrările la 2-3 drumuri. Lucrările pentru
drumurile de la Codăeşi, Zăpodeni, Laza ar costa 910 miliarde lei. În câţi ani am putea avea aceşti
bani? Dar, dacă se iveşte o oportunitate, să avem totul pregătit.
Dacă mai sunt alte intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XII. La punctul doisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Vaslui şi din administrarea Consiliului
judeţean Vaslui în proprietatea publică a comunei Lipovăţ şi în administrarea consiliului local a
sistemului de alimentare cu apă, realizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr.687/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului,
protecţia mediului înconjurător şi turism, adm. 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,
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Tărnăuceanu Teodor pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre supus
dezbaterii.
Domnul Teodor Tărnăuceanu
Ca şi la celelalte sisteme de alimentare cu apă din judeţ, în conformitate cu prevederile H.G.
687/1997, şi pentru comuna Lipovăţ se procedează la fel, respectiv trecerea în proprietatea publică a
comunei şi în administrarea consiliului local.
În luna mai, anul curent, a fost pus în funcţiune obiectivul de investiţii
,, Alimentare cu apă a localităţilor Lipovăţ şi Corbu”, comuna Lipovăţ, judeţul Vaslui.
Deşi aceste sisteme sunt de interes local şi ar trebui evidenţiate în proprietatea publică a
unităţilor administrativ teritoriale care beneficiază de ele, Normele metodologice anexă la Dispoziţia
nr. 1/2002 a secretarului de Stat al Ministerului Lucrărilor Publice, prevăd ca aceste obiective să fie
evidenţiate, pe perioada de garanţie, în proprietatea judeţului. Această prevedere se justifică prin
faptul că autorităţile publice de la nivelul autorităţilor publice locale nu sunt persoane juridice în
contractele încheiate de investitor şi consiliul judeţean. Cu acordul investitorului însă, consiliul
judeţean, dacă consideră oportună evidenţierea sistemelor de alimentare cu apă în proprietatea publică,
o poate face.
Cum Acordul investitorului există, venim cu propunerea ca sistemele de alimentare cu apă să
treacă în proprietatea publică a comunei Lipovăţ, urmând ca după recepţia finală să rămână în acelaşi
patrimoniu.
Consiliul judetean Vaslui, pe perioada de graţie, urmează să-şi execute obligaţiile şi să-şi asume
responsabilităţile cu privire la asigurarea condiţiilor de exploatare deoarece acestea nu pot fi transmise
consiliului local.
Activitatea de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă va fi asigurată de S.C. AQUAVAS
S.A. Vaslui.
Domnul Vasile Mihalachi
Aş dori să vin cu o lămurire despre investiţiile făcute de Consiliul judeţean Vaslui în domeniul
sistemelor de alimentare cu apă. Cei din Uniunea Europeană au dat banii pentru investiţie dar nu
preferă să discute cu mulţi proprietari, dacă se poate cu unul. Toate să aibă aceeaşi pălărie. S.C
AQUAVAS S.A. este o societate specializată care poate interveni oricând, indiferent de vreme.
Cetăţenii nu trebuie să ducă lipsă de apă. Nu este centralizare, este o mai bună gospodărire. Ce se
întâmplă dacă mâine la Lipovăţ crapă o ţeavă? Pot interveni cei de acolo? Tocmai din aceste motive
venim cu o asemenea propunere, pentru a avea pe cineva care să asigure buna funcţ. a sist. de apă.
Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
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Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XIII. La punctul treisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului judeţean Vaslui.
Dau cuvântul doamnei Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta raportul de avizare la
proiectul de hotărâre.
Doamna Şteimberg Eugenia, prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Rog pe doamna Anton Maria să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Doamna Maria Anton
Statutul funcţionarilor publici prevede că promovarea în gradul imediat superior celui deţinut de
funcţionarul public se face prin concurs sau prin examen organizat anual, prin transformarea postului
ocupat de funcţionarul public ca urmarea a promovării concursului sau examenului.
În anul 2009, un singur funcţionar public de la consiliul judeţean a îndeplinit condiţiile de
promovare în grad profesional, respectiv patru ani vechime în grad şi doi în treapta profesională.
Pentru transformarea acestui post, s-a primit şi avizul favorabil de la Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici.
Domnul Dumitru Marin
Putem şti despre cine este vorba?
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă vă spunem numele, cunoaşteţi persoana?
Dacă mai este nevoie de alte completări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
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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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XIV. La punctul paisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport 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
Doamna Anton, prezentaţi-ne vă rog şi acest proiect de hotărâre.
Doamna Maria Anton
Biblioteca judeţeană ne-a solicitat aprobarea modificării statului de funcţii ca urmare absolvirii
studiilor superioare de către doi dintre angajaţi.
Este vorba de transformarea unui post de bibliotecar, cu nivel de studii medii, treapta
profesională I din cadrul Compartimentului Împrumut la Domiciliu pentru Adulţi, în bibliotecar cu
nivel de studii superioare, gradul profesional I şi a unui post de bibliotecar, cu nivel de studii
postliceale treapta profesională I din cadrul Compartimentului Împrumut la Domiciliu pentru Copii, în
bibliotecar cu nivel de studii superioare gradul profesional IA.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
91

Domnul Vasile Mihalachi
XV. La punctul cincisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru protecţia copilului Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport 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 secretar Stoica Gheorghe să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Comisia pentru protecţia copilului Vaslui a fost înfiinţată prin Hotărârea nr. 123/2004 a
Consiliul judeţean Vaslui şi este formată din preşedinte, vicepreşedinte şi 5 membri reprezentanţi ai
unor servicii publice deconcentrate (Direcţia de sănătate publică Vaslui, Inspectoratul şcolar, Direcţia
de muncă şi solidaritate socială). Prin prezentul proiect de hotărâre, propunem eliberarea a doi dintre
membrii comisiei şi numirea altora în locul acestora.
Deoarece doamna doctor Mariana Pânzaru, reprezentant al Direcţiei de sănătate publică, din
motive de sănătate, nu-şi mai poate îndeplini atribuţiile la această comisie, Direcţia a desemnat pe
doamna doctor Tighici Eliza.
Prin aceeaşi hotărâre, din partea organismelor private acreditate în condiţiile legii, care
desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului a fost nominalizat
domnul Alexandru Istrate, profesor la Şcoala de învăţământ special Negreşti. Având în vedere că a
expirat perioada pentru care a fost desemnat domnul Istrate, propun pe doamna Zanoschi Elena
Mihaela –director executiv al Asociaţiei ,,Bună ziua, Copii din România” Bârlad şi la Casa de tip
familial Betania din cadrul Asociaţiei Creştine de Misiune şi Ajutoare Betania Bârlad.
La proiectul de hotărâre ce v-a fost pus la dispoziţie, sunt anexate şi CV-urile celor propuşi.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă doamnele propuse, doresc să ne spună câteva cuvinte?
Doamna Eliza Tighici
Am absolvit Liceul teoretic Mihail Kogălniceanu din Vaslui în anul 1996.În anul 2003 am
absolvit Facultatea de Medicină din Iaşi. Sunt medic rezident în anul V în specialitatea Pediatrie,
încadrată la Spitalul judeţean de urgenţă Vaslui. Din 2006 sunt doctorand –Clinica V GastroEnterologie, Spitalul clinic de urgenţe,,Sf. Maria” Iaşi, având ca temă de studiu ,,Corelaţii clinicoendoscopice şi histobacteriologice în patologia gastro-duodenală la copii ”.
Sper să dau dovadă de imparţialitate şi profesionalism.
Domnul Dumitru Marin
La una dintre lucrările ştiinţifice la care aţi colaborat este vorba despre ,,atopică” sau ,,atipică”?
Doamna Eliza Tighici
Despre atopică.
Doamna Elena Mihaela Zanoschi
Am absolvit Liceul sanitar din Suceava în anul 1992 iar în anul 1995 am absolvit Facultatea de
stomatologie din cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie ,,Gr.T.Popa” Iaşi. Sunt licenţiată în
Asistenţă socială. De zece ani îmi desfăşor activitatea în domeniul protecţiei copilului. Vă asigur că
voi da dovadă de profesionalism şi vă mulţumesc pentru încrederea acordată.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Întrucât la acest punct de pe ordinea de zi avem de adoptat un proiect de hotărâre cu privire la
persoane, 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.
Este vorba de aceeaşi comisie stabilită la începutul mandatului alcătuită din domnii consilieri:
Partenie Eugen, Tîru Ilie, Juverdeanu Alin.
*
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Domnul Vasile Mihalachi
Precizez că vor fi două buletine de vot: unul pentru eliberare şi unul pentru numire.
Vă prezint procedura de vot:
- consilierul votează „pentru”, lăsând neatins numele şi prenumele persoanei, şi „contra”,
barând numele şi prenumele persoanei.
Vă propun o scurtă pauză, timp în care vă vor fi înmânate buletinele de vot şi se va desfăşura
operaţiunea de votare.
*
PAUZĂ
*
DUPĂ PAUZĂ
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului consilier Partenie Eugen, pentru a prezenta procesele-verbale cu
rezultatul votului secret privind:
- eliberarea unor membri ai Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui;
- numirea unor membri ai Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui;
Domnul Eugen Partenie prezintă procesele verbale încheiate cu ocazia exercitării votului secret:
- pentru eliberarea unor membri ai Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui, s-au obţinut
următoarele rezultate în urma exercitării votului secret de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte:
doamna Pânzaru Mariana - 31 de voturi ,,pentru”, niciun vot ,,contra”.
domnul Istrate Alexandru - 31 de voturi ,,pentru”, niciun vot ,,contra”.
- pentru numirea unor membri ai Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui s-au obţinut
următoarele rezultate în urma exercitării votului secret de către consilierii jud. prezenţi şi preşedinte:
doamna Tighici Eliza – 31 de voturi ,,pentru”, niciun vot ,,contra”.
doamna Zanoschi Elena-Mihaela– 31 de voturi ,,pentru”, niciun vot ,,contra”.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XVI. La punctul şaisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
declararea de utilitate publică de interes local a lucrărilor „Bază sportivă multifuncţională cu
teren de handbal tip II” şi „Sală de educaţie fizică şcolară” care se vor realiza pe teritoriul
comunei Muntenii de Jos.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului,
protecţia mediului înconjurător şi turism, adm. 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 secretar Stoica Gheorghe pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Autorităţile comunei Muntenii de Jos, intenţionează să realizeze două lucrări care sunt incluse în
strategia de dezvoltare locală.
Terenul pe care urmează să fie amplasate aceste obiective, anterior trecerii în domeniul public al
comunei Muntenii de Jos, a fost concesionat în mai multe rânduri. Pe acest teren s-au executat mai
multe construcţii din care doar una a fost autorizată iniţial, dar nici aceasta nu a fost finalizată. În urma
negocierilor, nu s-a ajuns la nicio înţelegere cu concesionarul.
Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a lucrărilor
propuse, a constatat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de Legea nr.33/1994 privind exproprierea
pentru cauză de utilitatea publică.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Această problemă necesită importanţa ei. Toată lumea construieşte aiurea şi vin săşi scoată castanele din foc cu mâna noastră.
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E bine ca dumneavoastră, în teren, să lămuriţi oamenii să respecte legea.
În situaţia dată, trebuie să ajutăm primarul de la Muntenii de Jos, pentru că altfel pierde banii.
Domnul Dumitru Marin
Am citit că titularul autorizaţiei nu este de acord cu rezilierea contractului. Nu ar fi de dorit ca
noi, consiliul judeţean, să fim daţi în judecată. Cert este că ceea ce facem aici este gata de justiţie.
Care este şansa noastră de a nu ne trezi cu un proces?
Domnul Gheorghe Stoica
Este deja un litigiu între cetăţean şi autoritatea locală. Pentru a trece la expropriere, este nevoie
de această hotărâre prin care să fie declarate de utilitate publică lucrările menţionate. Instanţa va
decide şi asupra cuantumului exproprierii.
Domnul Dumitru Buzatu
Este vorba despre un teren al primăriei din care o parte a fost concesionată. Concesionarul nu a
respectat contractul şi nu vrea să-l elibereze. Cred că trebuie să intervenim energic pentru ca
autorităţile locale să-şi poată face treaba. Acum nu ne vom împiedica de mofturile unora. Să nu ne
facem mai multe probleme decât există. O facem pentru binele public.
Domnul George Iacomi
Legea spune că oricum exproprierea se face cu justa şi prealabila despăgubire.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt necesare lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- 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 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai aveţi şi alte probleme pe care să le discutăm?
Domnul Dumitru Buzatu
Nu am intervenit ca să nu opresc desfăşurarea şedinţei. Pe parcursul anului avem de-a face cu
mai multe rectificări ale bugetului şi aş ruga pe funcţionarii publici şi pe consilieri să fie foarte atenţi
şi să informeze despre conţinutul rectificării. Astăzi de exemplu, erau unii care credeau că noi
adoptăm o hotărâre privind salariile de merit, alocarea unor sporuri.
În cazul acestor hotărâri rectificative să se explice clar că nu noi putem reduce, nu putem amputa
drepturile salariale. Doar prin lege se stabilesc acestea. Să nu mai furnizăm date eronate celor ce se
interesează. Dacă nu ştim ceva, să apelăm la explicaţii competente altfel se va merge pe zvonistică.
Mulţumesc.
Domnul Gheorghe Croitoru
Pentru că de multă vreme pun o întrebare, o mai aduc şi acum în discuţie Care este situaţia
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personalului de la Şcoala Aurora trecut de la DGASPC Vaslui la Şcoala Aurora? Reprezentanţi ai
consiliului judeţean şi ai DGASPC Vaslui ar trebui să lămurească treaba asta pentru că se face mult
rău şi animozităţile nu-şi au rostul.
Domnul Dumitru Buzatu
În legătură cu cei 150 de oameni, vă aduc la cunoştinţă că nu există pericolul de a-şi pierde locul
de muncă din cauza noastră. Nu va fi nimeni concediat, să terminăm cu speculaţiile. Am dat
răspunsuri celor ce s-au adresat, vom răspunde şi sindicatului pentru a prezenta situaţia reală. Am avut
un protocol încheiat. Dacă va fi un refuz din partea Ministerului Finanţelor vom reînfiinţa centrele de
plasament iar aceste persoane vor primi salariul din bugetul Consiliului judeţean. Urmărim să ducem
la capăt intenţia iniţială. Este vorba de personalul nedidactic.
Domnul Vasile Mihalachi
Despre cine este vorba?
Domnul Dumitru Buzatu
Este vorba de personalul nedidactic.
Domnul Vasile Mihalachi
Se mai fac unele confuzii cu rectificările bugetului local al judeţului. Sună primarii şi întreabă
aţi făcut rectificări? Nu mi-aţi dat nimic. Să fim mai atenţi.
Domnul Traian Huluţă
Am o curiozitate. Doamna Chircu a lansat o provocare la o propunere ce va apărea la Centrul de
asistenţă medico-socială de la Ghermăneşti. De ce acest Centru nu a fost prioritar având în vedere că
este generator de venituri? Desigur, lipsa banilor este o problemă . Să avem pe primul plan în viitor
acest proiect.
Doamna Mihaela Chircu
Centrele care au fost eligibile, au fost deoarece erau acreditate ca staţiuni balneo- climaterice.
Avem în vedere construirea unui centru balneo- climateric în acelaşi perimetru pentru a accesa
fonduri prin Programul România- Ucraina- Moldova.
Domnul Valeriu Popa
Până la ce valoare?
Doamna Mihaela Chircu
Până la 3 milioane de euro faţă de Planul Naţional Regional în care sunt accesate fonduri până în
3,5 milioane lei adică mai puţin de un milion de euro.
Domnul Corneliu Bichineţ
Domnule subprefect, stimaţi colegi!
Ce are Consiliul judeţean Vaslui la Ghermăneşti este o avere. Când am venit la consiliul
judeţean, am discutat cu Direcţia integrare ca prioritar să fie reînvierea acelei staţiuni şi, în cei patru
ani de mandat, am întrebat continuu pe doamna Chircu.
Am încercat parteneriate publice, private dar nu s-au dus lucrurile până la capăt. Acum avem
două posibilităţi: Centrul de asistenţă medico-socială Germăneşti sau programul România – Moldova
- Ucraina şi vă asigur că le vom folosi pe ambele.
Rog pe cei de la direcţia tehnică să prezinte consilierilor judeţeni un scurt istoric al Centrului de
la Ghermăneşti.
Domnul Viorel Petcu
În legătură cu problema de la Ghermăneşti,am fost în delegaţie în Slovacia unde am sperat să
găsim resurse de finanţare. Discuţii, promisiuni au fost.
Varianta cu acreditarea ca staţiune balneo-climaterică este mai realizabilă.
Dacă se face un spital, obţinem fonduri şi mergem pe o creditare . Trebuie gândit la sursa de
finanţare. Nu o să-l facem de 40 de paturi ci mai mare. Am trimis oameni prin alte staţiuni, la Felix,
Sovata dar pot să va spun că apele de la Ghermăneşti au dat rezultate net superioare celor de la
staţiunile amintite. În plus se pot crea şi locuri de muncă în zonă.
Domnul George Iacomi
O publicitate adecvată.
Domnul Ioan Stamate
Care este forma de proprietate, să nu ne trezim că avem surprize ulterior.
Domnul Vasile Mihalachi
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Deci să lămurim lucrurile. Nu s-a intervenit în acest spital pentru că el nu figura ca staţiune
balneo-climaterică. Cei din Cehia, din Slovacia, s-au uitat pe internet şi nu figura Ghermăneştiul la
staţiuni balneo -climaterice.
Aşa cum s-a mai spus, spitalele nu intră în asemenea programe. Aţi spus domnule doctor de
spital, nu este spital, este centru medico- social. Acum, prin acest program, vrem să găsim o soluţie să
construim ceva acolo.
Acţionăm pe două direcţii. Poate vom reuşi cu amândouă.
Domnul Viorel Petcu
Varianta cu spitalul, pentru că putem lua bani şi de la Ministerul Sănătăţii.
Domnul Eduard Angheluţă
Programul de reabilitare apă- canal se mai realizează? La Bârlad e şi pe pământ şi sub pământ.
Domnul Vasile Mihalachi
Am fost vineri la ministrul Nemirschi şi am reuşit să-i obţin o promisiune că din puţinii bani ai
Ministerului Mediului, va încerca să ne dea ceva din cota de 75%.
Vom continua cu orice risc pentru că avem contract semnat cu Ministerul Mediului.
*
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate se declară închise lucrările şedinţei cons. judeţean.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
ORA 17.50
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