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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.1/2009
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean, înainte de expirarea
duratei normale, a domnului Cristea Victor, ales pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare
a validării mandatului de deputat
având în vedere referatul preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui prin care se propune
adoptarea unei hotărâri prin care să se constate încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean,
înainte de expirarea duratei normale, a domnului Cristea Victor, ales la data de 1 iunie 2008 pe lista
Partidului Social Democrat, ca urmare a validării mandatului de deputat în Parlamentul României, la
data de 19 decembrie 2008;
având în vedere dispoziţiile art.9, alin.(2), lit.b) şi alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.88,
alin.(1), lit.g) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare ;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lif.f) şi art.106, 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 ŞT E :
Art.1. – Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului
de consilier judeţean a domnului Cristea Victor, ales la data de 1 iunie 2008 pe lista PSD, ca urmare a
validării mandatului de deputat în Parlamentul României, la data de 19 decembrie 2008.
Art.2. – Locul de consilier judeţean deţinut de domnul Cristea Victor se declară vacant.
Vaslui, 30 ianuarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
REFERAT
privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului a domnului Cristea Victor, ales pe lista Partidului Social Democrat
Domnul Cristea Victor a fost ales consilier judeţean la data de 1 iunie 2008. La data de 19
decembrie 2008, prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.40/2008, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr.859/19.XII.2008, a fost validat mandatul de deputat ales la data de 30 noiembrie 2008 în
Circumscripţia electorală nr.39 Vaslui, Colegiul uninominal nr.1, pe lista Partidului Social Democrat.
Potrivit dispoziţiilor art.88, alin.(1), lit.f) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de
consilier judeţean este incompatibilă cu calitatea de deputat. Existenţa cazului de incompatibilitate,
potrivit art.9, alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare, constituie caz de încetarea de drept a mandatului, înainte de expirarea duratei
normale, şi se constată prin hotărâre a consiliului judeţean la propunerea preşedintelui şi se adoptă la
prima şedinţă ordinară.
Faţă de considerentele menţionate am iniţiat proiectul de hotărâre prin care se constată
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean a domnului Cristea Victor, ales la data de 1 iunie
2008 pe lista Partidului Social Democrat, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

SECRETAR,
Gheorghe Stoica

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.2/2009
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean, înainte de expirarea
duratei normale, a domnului Cărare Viorel, ales pe lista Partidului Democrat Liberal, ca
urmare a validării mandatului de deputat
având în vedere cererea domnului Cărare Viorel, înregistrată sub nr.218 din 14 ianuarie
2009, consilier judeţean ales la data de 1 iunie 2008 pe lista Partidului Democrat Liberal, prin care
aduce la cunoştinţă că demisionează din această funcţie pe motiv de incompatibilitate cu funcţia de
deputat în Parlamentul României, ales la data de 30 noiembrie 2008 ;
având în vedere referatul preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui prin care se propune
adoptarea unei hotărâri prin care să se constate încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean,
înainte de expirarea duratei normale, a domnului Cărare Viorel, ales la data de 1 iunie 2008 pe lista
Partidului Democrat Liberal, ca urmare a validării mandatului de deputat în Parlamentul României, la
data de 19 decembrie 2008;
având în vedere dispoziţiile art.9, alin.(2), lit.b) şi alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.88,
alin.(1), lit.g) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare ;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lif.f) şi art.106, 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 ŞT E :
Art.1. – Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului
de consilier judeţean a domnului Cărare Viorel, ales la data de 1 iunie 2008 pe lista PDL, ca urmare a
validării mandatului de deputat în Parlamentul României, la data de 19 decembrie 2008.
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Art.2. – Locul de consilier judeţean deţinut de domnul Cărare Viorel se declară vacant.
Vaslui, 30 ianuarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
REFERAT
privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului a domnului Cărare Viorel, ales pe lista Partidului Democrat Liberal
Prin cererea înregistrată sub nr.218/14.01.2009, domnul Cărare Viorel, cu domiciliul în
municipiul Vaslui, str.Andrei Mureşan, nr.5, aduce la cunoştinţă că demisionează din funcţia de
consilier judeţean în Consiliul judeţean Vaslui, pe motiv de incompatibilitate cu funcţia de deputat în
Parlamentul României, ales la data de 30 noiembrie 2008.
Domnul Cărare Viorel a fost ales consilier judeţean la data de 1 iunie 2008. La data de 19
decembrie 2008, prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.40/2008, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr.859/19.XII.2008, a fost validat mandatul de deputat ales la data de 30 noiembrie 2008 în
Circumscripţia electorală nr.39 Vaslui, Colegiul uninominal nr.5, pe lista Partidului Democrat Liberal.
Potrivit dispoziţiilor art.88, alin.(1), lit.f) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de consilier
judeţean este incompatibilă cu calitatea de deputat. Existenţa cazului de incompatibilitate, potrivit
art.9, alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, constituie caz de încetarea de drept a mandatului, înainte de expirarea duratei normale, şi se
constată prin hotărâre a consiliului judeţean la propunerea preşedintelui şi se adoptă la prima şedinţă
ordinară.
Faţă de considerentele menţionate am iniţiat proiectul de hotărâre prin care se constată
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean a domnului Cărare Viorel, ales la data de 1 iunie
2008 pe lista Partidului Democrat Liberal, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
SECRETAR,
Vasile Mihalachi
Gheorghe Stoica
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.3/2009
privind validarea unui mandat de consilier judeţean
având în vedere adresa nr.109/3 decembrie 2008 a Partidului Social Democrat – Organizaţia
judeţeană Vaslui, înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.507/2009;
având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;
potrivit dispoziţiilor art.96, alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţii
administraţiei publice locale, republicată;
în temeiul prevederilor art.892, art.893 şi ale art.97 alin. (1) din Legea nr.215/ 2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Andrei Daniel, înscris pe lista
Partidului Social Democrat, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Cristea Victor.
Art.2 – Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios
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administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi, de la comunicare.
Vaslui, 30 ianuarie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.4/2009
privind solicitarea preluării fără plată a unor bunuri materiale de resortul intendenţă, scoase
din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului de Interne – Inspectoratul judeţean al
Poliţiei de frontieră Vaslui
având în vedere adresa nr.760610 din 24.12.2008 a Inspect. jud. al Poliţiei de frontieră Vs.
prin care s-a iniţiat procedura de transfer fără plată a unor bunuri materiale de resortul intendenţă ;
având în vedere că aceste bunuri sunt necesare pentru îmbunătăţirea confortului unui
număr însemnat de adulţi şi copii din cei 3000 aflaţi în întreţinerea şi îngrijirea instituţiilor de asistenţă
socială din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
având în vedere dispoziţiile art.I, pct.3 din H.G. nr.542/2005 pentru modificarea şi
completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea
bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea
Ministerului de Interne, aprobat prin H.G. nr.81/2003;
în temeiul dispoziţiilor art.106 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 ŞT E :
Art.1. – Se solicită preluarea fără plată a bunurilor materiale de resortul intendenţă
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, scoase din funcţiune, aflate în
administrarea Ministerului de Interne – Inspectoratul judeţean al Poliţiei de frontieră Vaslui.
Art.2. – Bunurile prevăzute la art.1 se transmit Direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui în vederea repartizării unor persoane adulte şi copii aflaţi sub protecţie în
sistem rezidenţial şi familial şi dotării centrelor de protecţie din structura acesteia.
Vaslui, 30 ianuarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ANEXĂ
la Hotărârea nr.4/2009
LISTA
cu bunurile materiale de resortul intendenţă, scoase din funcţiune, solicitate a fi preluate fără plată din
administrarea Ministerului de Interne – Inspectoratul judeţean al Poliţiei de frontieră şi transmise
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.

Denumirea bunurilor materiale
solicitate
1
Ciorapi lână
Lame ras
Ham tip C pentru un cal
Ham tip C pentru 2 cai

U/M

Cantitatea

2
buc.
buc.
buc.
buc.

3
2043
184
3
5

Anul
fabricaţiei
4
2004
1999
1989
1989

Obs.
5

5

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Şa călăreţ
Pantofi iarnă femei
Bucătărie rulantă auto cu arzător
Ladă ustensile pentru bucătărie rulantă
Raniţă Kaki
Saci merinde
Porthart
Veston camgarn bărbaţi
Veston camgarn femei
Veston tergal femei
Cască metal model românesc

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

1
2
2
1
129
150
5
3
1
5
50

1989
1999
1989
1989

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea preluării fără plată a unor bunuri materiale de resortul
intendenţă, scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului de Interne – Inspectoratul
judeţean al Poliţiei de frontieră Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Prin adresa nr.760610/24.12.2008, Inspectoratul judeţean al Poliţiei de frontieră Vaslui a
iniţiat procedura de transfer fără plată către instituţiile publice a unor bunuri materiale de resortul
intendenţă, scoase din funcţiune. Din analiza listei cu bunurile materiale disponibilizate a reieşit că
cele prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre sunt necesare pentru a fi repartizate unor persoane
adulte şi copii aflaţi în asistenţă socială în cadrul centrelor din structura Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vs, precum şi pentru dotarea acestora în vederea unei bune funcţionări.
Potrivit art.412 alin.(2) din H.G. nr.542/2005 pentru modificarea şi completarea
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase
din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului de
Interne, aprobat prin H.G. nr.81/2003, solicitarea preluării fără plată a bunurilor, prevăzute în anexa la
proiectul de hotărâre, scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului de Interne –
Inspectoratului judeţean al Poliţiei de frontieră, trebuie să fie însoţită de hotărârea consiliului judeţean.
Având în vedere acest considerent precum şi necesitatea preluării fără plată a unor bunuri
de natura celor menţionate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care vă rog să-l aprobaţi
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.5/2009
privind aprobarea proiectului “Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul Vaslui“
şi a cheltuielilor legate de proiect
- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa Prioritară 3 - “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie
3.4 – “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”;
- având în vedere Contractul Cadru nr.61119/19.12.2007, încheiat între Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Consiliul Judeţean Vaslui, contract prin care se acordă finanţare
Consiliului Judeţean Vaslui în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul de
investiţie „Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul Vaslui“ prin Programul multianual
“Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor Administraţiei Publice Locale în pregătirea tehnică a
proiectelor de investiţii publice, finanţate din Programul Operaţional Regional 2007 -2013”;
- având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
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modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- având în vedere Ordinul comun emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor şi Ministerul Economiei şi Finanţelor nr.185/621/2008 pentru aprobarea categoriilor de
cheltuieli eligibile pentru Domeniul major de intervenţie, “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă”, Axa 3:“Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013;
- având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor
structurale, a prefinanţării şi co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de
dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru Obiectivul Convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007,
cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere prevederile Ordinului nr.911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) şi lit. d), alin (3) lit.f) şi alin 5) lit. a) pct. 1
din Legea nr.215/2001 a adm. publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- în temeiul art.97 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 proiectul “Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul Vaslui”, în
valoare totală de 19.266.287,7 lei, din care lucrări de construcţii montaj 15.913.580 lei .
Art.2 - (1) Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui de 2 % din costurile eligibile
aferente proiectului prevăzut la art.1, în valoare de 324.392,4 lei.
(2) Se aprobă toate costurile neeligibile ale proiectului menţionat la art.1, în valoare de
3.046.667,7 lei (din care 3.045.667,7 lei TVA), inclusiv costurile conexe.
Art.3 - În vederea implementării proiectului prevăzut la art.1, se mandatează preşedintele
Consiliului jud. Vs ca, în numele şi în interesul autorităţii deliberative judeţene, să se angajeze pentru:
a) asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului menţionat la
art.1, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;
b) menţinerea proprietăţii imobilului modernizat/dezvoltat/extins şi natura activităţii pentru
care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare în exploatare şi să
asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă;
c) neînstrăinarea, neînchirierea, negajarea bunurilor achiziţionate ca urmare a obţinerii
finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului;
d) nedesfăşurarea unor activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din echipamentele
achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – construit/modernizat/dezvoltat/
extins/consolidat, după caz, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea
dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi;
e) respectarea, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, a prevederilor
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului,
eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat.
Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile tehnică,
dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, econom. şi Biroul contabilitate ale CJV.
Vaslui, 30 ianuarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului “Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi,
judeţul Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
Prin Contractul Cadru nr.61119/19.12.2007, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor, Consiliul judeţean Vaslui a primit finanţare în vederea elaborării documentaţiei
tehnico-economice pentru proiectul de investiţie „Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul
Vaslui“ prin Programul multianual “Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor Administraţiei
Publice Locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate din Programul
Operaţional Regional 2007 -2013”.
În conformitate cu Contractul cadru şi în calitate de solicitant al proiectului, Consiliul
judeţean Vaslui a asigurat întocmirea documentaţiei tehnico- economice a proiectului.
Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului Operaţional
Regional vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale,
contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin
îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în
situaţii de urgenţă”.
Proiectul prevede îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii de educaţie pentru copiii cu
nevoi speciale din zona oraşului Huşi, judeţul Vaslui.
Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională, a
Planului de Dezvoltare al Regiunii de Nord-Est, Programului Operaţional Regional, precum şi ale
Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a judeţului Vaslui 2007-2013.
Potrivit documentaţiei elaborate, valoarea totală a întregului proiect este de 19.266.287,7 lei,
din care lucrări de construcţii montaj 15.913.580 lei.
Valoarea totală a finanţării nerambursabile ce va fi obţinută pentru acest proiect este
15.895.227,6 lei, diferenţa de 3.371.060,1 lei urmând a constitui contribuţia Consiliul judeţean Vaslui,
din care:
 3.045.667,7 lei reprezintă TVA ce va fi plătit de consiliul judeţean, sumă ce va fi
rambursată de statul roman, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.29/2007,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007;
 324.392,4 lei reprezintă cofinanţarea a 2 % din costurile eligibile ale proiectului;
 1000 lei reprezintă costurile neeligibile ale proiectului.
Potrivit prevederilor comunitare referitoare la modul de implementare a proiectelor finanţate
din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, pe lângă această contribuţie, Consiliul judeţean
Vaslui urmează să asigure, suplimentar faţă de contribuţia proprie, şi resursele financiare necesare
implementarii optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
La data de 29 februarie 2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice şi Locuintelor a lansat
varianta oficială a Ghidului Solicitantului - Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 3 – „Imbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă”. Ghidul prevede documentele obligatorii care
trebuie să însoţească cererea de finanţare nerambursabilă. Unul dintre aceste documente este şi
hotărârea consiliului judeţean de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect. De
asemenea, Ghidul Solicitantului prevede că beneficiarul proiectului trebuie să menţină proprietatea
facilităţilor modernizate/dezvoltate/extinse, natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o
perioada de cel puţin 5 ani dupa finalizare/dare în exploatare, să asigure exploatarea şi întreţinerea în
această perioadă şi să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii
finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioada de 5 ani de la închiderea oficiala a
proiectului.
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Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma prezentată.
Preşedinte,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.6/2009
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii “Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul Vaslui”
- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Regional 20072013, Axa Prioritară 3 - “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 –
“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”;
- având în vedere Avizul Consiliului tehnico – economic din cadrul Consiliului judeţean Vaslui
nr.2/22.01.2009;
- având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) şi lit. d), alin (3) lit.f) şi alin 5) lit. a) pct. 1
din Legea nr.215/2001 a adm. publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- În temeiul art.97 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 documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de
investiţii “Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul Vaslui” cu indicatorii tehnico-economici
prevăzuţi în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face din Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul
de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” şi din bugetul
local al judeţului Vaslui.
Vaslui, 30 ianuarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexa la Hotărârea nr.6/2009
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII
“CENTRU PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ HUŞI, JUDEŢUL VASLUI”
1.Valoarea totală a investiţiei :
- din care C + M
2. Durata de realizare a investiţiei
3. Capacităţi fizice :
Corp C1 : - Regim de înălţime
- Arie Construită
- Arie Desfăşurată

19.162.160 lei
15.913.580 lei
18 luni
P+1
156,54 mp
313,08 mp
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Corp C2 : - Regim de înălţime
- Arie Construită
- Arie Desfăşurată
Corp C4 : - Regim de înălţime
- Arie Construită
- Arie Desfăşurată

P+1
323,80 mp
643,25 mp
P+1
195,03 mp
390,06 mp

Corp C5

P+1
267,25 mp
529,18 mp

CĂMIN :

- Regim de înălţime
- Arie Construită
- Arie Desfăşurată
- Regim de înălţime
- Arie Construită
- Arie Desfăşurată

P + 3E
706,18 mp
2.824,72 mp

CANTINĂ : - Regim de înălţime
- Arie Construită
- Arie Desfăşurată

D+P
583,31 mp
734,75 mp

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
PRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Centru pentru Educaţie Incluzivă
Huşi, judeţul Vaslui”
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
Prin Contractul Cadru nr.61119/19.12.2007, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor, Consiliul judeţean Vaslui a primit finanţare în vederea elaborării documentaţiei
tehnico-economice pentru proiectul de investiţie “Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul
Vaslui” prin Programul multianual “Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor Administraţiei
Publice Locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate din Programul
Operaţional Regional 2007 -2013”.
În conformitate cu Contractul cadru şi în calitate de solicintant al proiectului, Consiliul
judeţean Vaslui a asigurat întocmirea documentaţiei tehnico- economice a proiectului.
Proiectul prevede îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii de educaţie pentru copiii cu
nevoi speciale din zona oraşului Huşi, judeţul Vaslui.
Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională, a
Planului de Dezvoltare al Regiunii de Nord-Est, Programului Operaţional Regional, precum şi ale
Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a judeţului Vaslui 2007-2013.
Valoarea totală a investiţiei, conform devizului general, este de 19.162.160 lei, din care lucrări
de construcţii montaj 15.913.580 lei.
Proiectul prevede execuţia de lucrări de modernizare la corpurile de clădire (corpuri şcoală,
internat, cantină, centrală termică) şi dotarea cu echipamente didactice şi echipamente IT,
corespunzătoare standardelor de lucru cu copiii cu nevoi speciale.
În cadrul proiectului se va interveni la următoarele obiective : CORP C1, C2, C4, C5 , Cămin,
Cantină, Reţele amenajări interioare, împrejmuire.
Conform concluziilor expertizelor tehnice, toate clădirile cu excepţia Căminului Internat
necesită intervenţii de natură structurală pentru a fi puse în siguranţă faţă de seism dar şi de natură
funcţională, de majorare şi modernizare a spaţiilor existente pentru a se putea oferi serviciile
presupuse de un proces modern de învăţământ.
Principalele intervenţii propuse pentru clădiri sunt următoarele:
• CORP C1, CORP C2, CORP C4, CORP C5
1. reabilitarea infrastructurii :
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2.
3.
4.
5.
•
1.
2.
•
1.

consolidarea parterului:
execuţia etajului:
execuţia acoperişului
hidroizolarea clădirii
CANTINA
consolidarea pereţilor longitudinali
hidroizolarea clădirii
CĂMINUL INTERNAT
decopertarea tencuielilor în întregime (care sunt foarte groase) şi injectarea fisurilor
aparente cu lapte de ciment şi adaos de aracet 40%;
2. hidroizolarea construcţiei faţă de infiltrarea apelor meteorice, având în vedere natura
dificilă a terenului de fundare.
Prin avizul nr.2/22.01.2009 al Consiliului Tehnico-economic din cadrul Consiliului judeţean
Vaslui, se avizează lucrările de modernizare care se propun pentru toate corpurile de clădire.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma prezentată.
Preşedinte,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.7/2009
privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului “Reabilitarea centrului cultural
istoric al municipiului Barlad” şi a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a evaluării
tehnice şi financiare
- având în vedere Scrisorile de notificare nr.4279/OI/13.08.2008 şi 89/OI/08.01.2009 ale
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013;
- având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.55/2008 privind aprobarea
proiectului “Reabilitare centrului cultural istoric al mun. Bârlad” şi a cheltuielilor legate de proiect
- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Regional 20072013, Axa Prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul de intervenţie 5.1
„Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe”;
- având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- având în vedere Ordinul comun emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor şi Ministerul Economiei şi Finanţelor nr.144/580/2008 pentru aprobarea categoriilor de
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Restaurarea si valorificarea durabila a
patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei
prioritare 5 ”Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, din cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor
structurale, a prefinanţării şi co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de
dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru Obiectivul Convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007,
cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere prevederile Ordinului nr.911/2007 al Ministerului Economiei si Finanţelor
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
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- având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) si d), alin (3) lit.f) si alin (5) lit.a) pct.10 din
Legea nr.215/2001 a adm. publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- in temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 - Se aprobă modificările legate de bugetul proiectului “Reabilitarea centrului cultural
istoric al municipiului Barlad” şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării
tehnice şi financiare, după cum urmează:
¾ Valoarea totală a proiectului 20.068.725,41 lei, din care:
 Lucrări de construcţii-montaj 15.475.641 lei.
Art.2 - (1) Se aprobă cota parte din contribuţia proprie totală a partenerilor, de 2 % din
costurile eligibile ale proiectului prevăzut la art.1, ce revine Consiliului judeţean Vaslui, în valoare de
291.679,71 lei.
(2) Se aprobă cota- parte din toate costurile neeligibile ale proiectului menţionat la articolul 1,
ce revine Cons. jud. Vaslui, în valoare de 2.770.139,67 lei, inclusiv cota-parte din costurile conexe.
Art.3 - Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului
menţionat la art.1, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.
Art.4 - Hotărârea nr.55/2008 a Consiliului judeţean Vaslui se modifică în mod corespunzător.
Art.5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile tehnică,
dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, economică şi Biroul contabilitate ale
Consiliului Judeţean Vaslui.
Art.6 - Un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat Consiliului local al mun. Barlad.
Vaslui, 30 ianuarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului
“Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”
şi a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
În vederea protejării, restaurării şi valorificării patrimoniului cultural-istoric şi implicit
dezvoltarea turismului la nivel local şi regional a fost identificat, elaborat şi depus spre finanţare în
aprilie 2008, proiectul „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”.
Prin Hotărârea nr.55/2008, Consiliul judeţean Vaslui a aprobat acest proiect, precum şi
cheltuielile legate de acesta.
Atingerea obiectivelor proiectului se va realiza prin operaţiuni combinate de reabilitarerestaurare-reconstrucţie la nivelul ansamblurilor de arhitectură ale obiectivului de patrimoniu care
găzduieşte două importante instituţii de cultură ale judeţului Vaslui, Muzeul “Vasile Pârvan” şi
Teatrul “Victor Ion Popa”, prin:
- restaurarea sau renovarea unor construcţii existente (Muzeul “Vasile Pârvan”, Teatrul “V.I. Popa”)
- îmbunătăţirea calităţii mediului urban (inclusiv prin redefinirea imaginii urbane);
- realizarea unor trasee şi zone pietonale, destinate comunicării sociale;
- renovarea infrastructurii tehnico-edilitare.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, a informat Consiliul Judeţean Vaslui
prin Scrisoarea de Notificare nr.4279/OI/13.08.2008, că proiectul a fost selectat pentru finanţare în
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urma sesiunii de evaluare strategică din cadrul şedinţei Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi
Corelare Nord – Est din data de 30.07.2008 şi a solicitat depunerea Proiectului de Execuţie în termen
de şase luni de la data primirii notificării.
Consiliul judeţean Vaslui a elaborat şi depus proiectul de execuţie în luna decembrie 2008. In
urma realizării proiectului de execuţie, a rezultat o nouă valoare a proiectului, ca o consecinţă a
modificărilor de preţ survenite pe piaţa construcţiilor.
Prin Scrisoarea de notificare nr.89/OI/08.01.2009, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord
– Est a informat Consiliului Judeţean Vaslui ca proiectul a fost declarat acceptat, cu modificări, în
sensul că a apărut o diferenţă între valoarea totală a investiţiei aşa cum rezultă din proiectul tehnic şi
valoarea totală a investiţiei rezultată din studiul de fezabilitate. Drept urmare, Consiliul judeţean
Vaslui a refăcut cererea de finanţare şi bugetul proiectului şi le-a retransmis Organismului Intermediar
pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 prin adresa nr.395/23.01.2009.
Potrivit cererii de finanţare revizuite, bugetul proiectului rezultat în urma elaborării proiectului
de execuţie se prezintă astfel:
NR.
CRT.
I
a.
b.
c.
II
a.
a1.
a2.
b.
b1.
b2.
b3.
c.
III
i)
ii)
iii)
IV

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE(LEI)

Valoarea totală a proiectului, d.c.:
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului
TVA
Contribuţia proprie în proiect, d.c.:
Contributia la cheltuieli eligibile total, din care:
Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile
Contribuţia partenerului la cheltuielile eligibile
Contributia la cheltuieli neeligibile total, din care:
Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile
Contribuţia partenerului la cheltuielile neeligibile
Alte surse
Autofinanţarea proiectului*
TVA total, din care
TVA solicitant
TVA partener
TVA alte surse
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

20.068.725,41
1.037.393,19
15.852.158,16
3.179.174,05
1.354.436,35
317.043,16
291.679,71
25.363,45
1.037.393,19
22.383,08
1.946,36
1.013.063,75
0
3.179.174,06
2.747.756,59
238.935,35
192.482,11
15.535.115,00

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma prezentată.
Preşedinte,
Vasile MIHALACHI
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.8/2009
privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul Judeţean
Vaslui şi Consiliul local municipal Barlad pentru realizarea proiectului “Reabilitarea centrului
cultural istoric al municipiului Barlad”
- având în vedere Scrisorile de notificare nr.4279/OI/13.08.2008 şi 89/OI/08.01.2009 ale
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.56/2008 privind aprobarea
Acordului de parteneriat intre Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Barlad pentru
realizarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”;
- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Regional 20072013, Axa Prioritară 5 ”Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul de intervenţie 5.1
„Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea
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infrastructurilor conexe”;
- având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- având în vedere Ordinul comun emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor şi Ministerul Economiei şi Finanţelor nr.144/580/2008 pentru aprobarea categoriilor de
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Restaurarea si valorificarea durabila a
patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei
prioritare 5 ”Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, din cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor
structurale, a prefinanţării şi co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de
dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru Obiectivul Convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007,
cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere prevederile Ordinului nr.911/2007 al Ministerului Economiei si Finantelor
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
- având în vedere dispoziţiile art.14, art.91 alin.(1) lit.d) şi lit.e), alin.5, lit.a), pct.10, alin.6, lit.
a) din Legea nr.215/2001 a adm. publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- in temeiul art.97 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 Actul adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul Judeţean
Vaslui şi Consiliul local municipal Barlad pentru realizarea proiectului “Reabilitarea centrului
cultural istoric al mun. Barlad”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Se mandatează domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, să
semneze, în numele autorităţii deliberative judeţene, Actul adiţional la Acordul de parteneriat.
Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile tehnică,
economică, dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale şi Biroul contabilitate ale
Consiliului Judeţean Vaslui.
Art.4. - Un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat Consiliului local al mun. Barlad.
Vaslui, 30 ianuarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexa
La Hotărârea nr.8/2009
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
Nr..................../………………….

CONSILIUL MUNICIPAL BÂRLAD
Nr………………./................

ACT ADITIONAL NR.1
LA
ACORDUL DE PARTENERIAT ÎNTRE CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI ŞI CONSILIUL
LOCAL MUNICIPAL BARLAD PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI “REABILITAREA
CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BARLAD”
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I. CADRUL GENERAL
1. Prezentul ACT ADITIONAL se perfectează in temeiul următoarelor înscrisuri:
¾ Scrisorile de notificare nr.4279/OI/13.08.2008 şi 89/OI/08.01.2009 ale Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operaţional Regional 2007-2013;
¾ acceptarea spre finanţare a proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului
Barlad”, sub condiţia refacerii capitolelor din cererea de finanţare afectate de noua valoare a
investiţiei ce a rezultat din Proiectul Tehnic, conform scrisorii de notificare remisa de către
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013;
¾ Acordul de parteneriat intre CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI si CONSILIUL LOCAL
MUNICIPAL BÂRLAD ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI „REABILITAREA
CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BARLAD”.
II. PĂRŢILE :
Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, strada Ştefan cel
Mare nr.79, reprezentat prin domnul VASILE MIHALACHI - Preşedinte, în calitate de lider de
proiect (partener1),
şi
Consiliul local municipal Barlad, cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 21, municipiul Barlad,
judetul Vaslui, reprezentat prin domnul CONSTATIN CONSTANTINESCU- Primar, codul fiscal
4539912 .– având calitatea de partener 2
au convenit la încheierea prezentului ACT ADITIONAL, prin care se modifica si se completează
corespunzător clauzele ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
si CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BÂRLAD ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI
„REABILITAREA CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BARLAD”.
I. Articolul 1 „PĂRŢILE” se modifica prin înlocuirea reprezentantului legal al liderului
de proiect (partener 1), drept pentru care art.1, pct.1 va avea următorul cuprins:
„1. Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, strada Ştefan cel
Mare nr.79, reprezentat prin domnul Vasile Mihalachi - Preşedinte, codul fiscal 3394171, având
calitatea de lider de proiect (partener 1)”
II. Articolul 3 “Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului” se modifica, in
sensul modificării valorilor contribuţiilor reprezentând
cheltuieli eligibile si cheltuieli
neeligibile la bugetul proiectului, drept pentru care, art.3, pct. 2 – “Contribuţia la co-finanţarea
cheltuielilor totale ale proiectului” va avea următorul cuprins :
„Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat
în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizaţia
Consiliul judetean Vaslui
Lider de proiect
(Partener 1)

Contribuţia (unde este cazul)
Total contributie: 3.061.819,38 lei, din care:
291.679,71 lei- contributia la cheltuielile eligibile
22.383,08 lei- contributia la cheltuielile neeligibile
2.747.756,59 lei TVA
Reprezentand 92 % din totalul contributiilor partenerilor

Consiliul local municipal Barlad
Partener 2

Total contributie: 266.245,17 lei, din care:
25.363,45 lei- contributia la cheltuielile eligibile
1.946,36 lei- contributia la cheltuielile neeligibile
238.935,36 lei TVA
Reprezentand 8 % din totalul contributiilor partenerilor

Celelalte clauze ale ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE CONSILIUL JUDEŢEAN
VASLUI ŞI CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BARLAD PENTRU REALIZAREA
PROIECTULUI “REABILITAREA CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL MUNICIPIULUI
BARLAD”, ramân neschimbate.
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Prezentul ACT ADITIONAL a fost încheiat într-un număr de 6 exemplare, în limba română,
câte doua pentru fiecare parte, unul pentru Organismul Intermediar din cadrul ADR Nord Est şi unul
pentru Autoritatea de Management.
Semnatura
Data si locul
Consiliul judetean Vaslui
Lider de proiect (partener1)

VASILE MIHALACHI
PRESEDINTE

Consiliul local municipal Barlad

CONSTANTIN
CONSTANTINESCU
PRIMAR

Partener 2

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat dintre
Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Barlad pentru realizarea proiectului
“Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
Prin Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Vaslui (inregistrat cu numarul
3701/23.04.2008) şi Consiliul Local Municipal Bârlad (înregistrat cu numarul 9084/23.04.2008) se
reglementează obligaţiile, rolurile şi responsabilităţile părţilor în pregătirea, implementarea şi
monitorizarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”. Acordul
a fost aprobat de Consiliul Judetean Vaslui prin Hotărârea nr.56 din aprilie 2008.
Consiliul Judeţean Vaslui, în parteneriat cu Consiliul Local Municipal Bârlad, au depus
proiectul la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est în data de 25.04.2008, înregistrat cu
numarul NE/8/5/5.1/42/25.04.2008, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, a informat Consiliul Judeţean Vaslui
prin Scrisoarea de Notificare nr.4279/OI/13.08.2008 că proiectul a ocupat locul întâi în urma sesiunii
de evaluare strategică din cadrul şedinţei Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare
Nord – Est din data de 30.07.2008 şi a solicitat depunerea Proiectului de Execuţie în termen de şase
luni de la data primirii notificării.
In urma verificării conformităţii Proiectului Tehnic depus de Consiliul Judeţean Vaslui la ADR
Piatra Neamţ în data de 10.12.2008, proiectul a fost declarat acceptat spre finanţare, cu condiţia
refacerii capitolelor din cererea de finanţare afectate de noua valoare a investiţiei ce a rezultat din
Proiectul Tehnic. Astfel, cererea de finanţare a fost refacută cu noua valoare şi transmisă la ADR
Nord-Est. Valoarea totală a proiectului a fost majorată cu suma de 900.766 lei faţă de valoarea iniţială
rezultată din Studiul de fezabilitate.
In vederea semnării contractului de finanţare nerambursabilă va fi stabilită o vizită la sediul
Consiliului Judeţean Vaslui a experţilor Autorităţii de Management şi ai Organismului Intermediar
pentru Programul Operaţional Regional. La momentul vizitei, partenerii trebuie să prezinte, printre
alte documente, actul aditional la Acordul de parteneriat, care să reflecte modificările bugetului
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare.
Necesitatea incheierii Actului Aditional la Acordul de parteneriat dintre Consiliul Judetean
Vaslui si Consiliul Local Municipal Bârlad pentru realizarea Proiectului “Reabilitarea centrului
cultural istoric al mun. Barlad” rezulta din urmatoarele considerente ce modifica Acordul initial:
 Schimbarea reprezentantului legal al Consiliului judeţean Vaslui (liderul de proiect), urmare a
alegerilor locale din data de 01 iunie 2008;
 Modificările legate de bugetul proiectului, de cheltuielile legate de proiect, survenite ca urmare
a evaluării tehnice şi financiare a Proiectului Tehnic;
 Modificarea contribuţiilor ce revin părţilor Acordului, în funcţie de cheltuielile rezultate din
Proiectul Tehnic, ţinând cont de procentul stabilit pentru contribuţia fiecăruia, astfel încât
implementarea proiectului să se deruleze în condiţii optime.
Astfel, potrivit Acordului intiţial, contribuţia Consiliului judeţean Vaslui (92 % din totalul
16

contributiilor partenerilor) era de 2.915.961,18 lei, detaliată în tabelul următor:
Contribuţie CJ Vaslui
cheltuieli eligibile
cheltuieli neeligibile
TVA Vaslui
Total

LEI
277.744,07
22.383,08
2.615.834,03
2.915.961,18

Potrivit proiectului tehnic şi cererii de finanţare revizuite, contribuţia Consiliului judeţean
Vaslui creşte la 3.061.819,38 lei, detaliată în tabelul următor:
Contribuţie CJ Vaslui
cheltuieli eligibile
cheltuieli neeligibile
TVA Vaslui
Total

LEI
291.679,71
22.383,08
2.747.756,59
3.061.819,38

In raport de considerentele menţionate, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma prezentată.
Preşedinte,
Vasile MIHALACHI
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.9/2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din
cadrul proiectului « Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad »
- având în vedere Scrisorile de notificare nr.4279/OI/13.08.2008 şi 89/OI/08.01.2009 ale
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013;
- având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.71/2007 privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice, actualizata si revizuita, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea
Centrului cultural-istoric al municipiului Bîrlad”;
- având în vedere avizul favorabil al Consiliului Tehnico-Econ. al CJV”, nr.3/23.01.2009;
- având în vedere dispoziţiile art.44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) şi alin (3) lit.f) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- in temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă Indicatorii tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din
cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural-istoric al municipiului Bîrlad”, prevăzuţi în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Hotărârea Consiliului Judeţean nr.71/26.06.2007, se modifică în mod corespunzător.
Vaslui, 30 ianuarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ANEXA
la hotărârea nr.9/2009, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul
de investiţii din cadrul proiectului « reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului bârlad »
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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
1.
2.
3.

Valoarea totală a investiţiei:
Din care:
Construcţii montaj
Durata de execuţie
Capacităţi fizice
Aria desfăşurată construită, Adc

20.068.725,41 lei
15.475.641 lei
18 luni
7.583,66 mp

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din cadrul
proiectului « Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad »
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
În vederea protejării, restaurării şi valorificării patrimoniului cultural-istoric şi implicit
dezvoltarea turismului la nivel local şi regional a fost identificat, elaborat şi depus spre finanţare în
aprilie 2008, proiectul „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”.
Atingerea obiectivelor proiectului se va realiza prin operaţiuni combinate de reabilitarerestaurare-reconstrucţie la nivelul ansamblurilor de arhitectură ale obiectivului de patrimoniu care
găzduieşte două importante instituţii de cultură ale judeţului Vaslui, Muzeul “Vasile Pârvan” şi
Teatrul “Victor Ion Popa”, prin:
- restaurarea sau renovarea unor construcţii existente (Muzeul “V. Pârvan”, Teatrul “V.I. Popa”);
- îmbunătăţirea calităţii mediului urban (inclusiv prin redefinirea imaginii urbane);
- realizarea unor trasee şi zone pietonale, destinate comunicării sociale;
- renovarea infrastructurii tehnico-edilitare.
Prin Hotărârea nr.71/26.06.2007, Consiliul judeţean Vaslui a aprobat studiul de fezabilitate şi
indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiţii.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, a informat Consiliul Judeţean Vaslui
prin Scrisoarea de Notificare nr.4279/OI/13.08.2008, că proiectul a fost selectat pentru finanţare în
urma sesiunii de evaluare strategică din cadrul şedinţei Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi
Corelare Nord – Est din data de 30.07.2008 şi a solicitat depunerea Proiectului de Execuţie în termen
de şase luni de la data primirii notificării.
Consiliul judeţean Vaslui a elaborat şi depus proiectul de execuţie în luna decembrie 2008. In
urma realizării proiectului de execuţie, a rezultat o nouă valoare totală a proiectului, precum şi a
lucrărilor de construcţii-montaj, ca o consecinţă a modif. de preţ survenite pe piaţa construcţiilor.
Prin Scrisoarea de notificare nr.89/OI/08.01.2009, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord
– Est a informat CJV ca proiectul a fost declarat acceptat, cu modificări, în sensul că a apărut o
diferenţă între valoarea totală a investiţiei şi valoarea lucrărilor de construcţii-montaj, aşa cum rezultă
din proiectul tehnic şi cele rezultate din studiul de fezabilitate. Drept urmare, Consiliul judeţean
Vaslui a refăcut cererea de finanţare şi bugetul proiectului şi le-a retransmis Organismului Intermediar
pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 prin adresa nr. 395./23.01.2009.
Astfel, noile valori rezultate din proiectul tehnic sunt:
• Valoarea totală a proiectului: 20.068.725,41 lei, din care:
- Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (C+M): 15.475.641 lei.
Ţinând cont că aceste două valori constituie indicatori economici pentru obiectivul de
investiţie, prin Avizul nr.3 din data de 23.01.2009, Consiliul tehnico-economic al Consiliului judeţean
Vaslui a avizat favorabil noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din proiectul
“Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”, care sunt prevăzuţi în anexa la
proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi adoptării.
Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma prezentată.
Preşedinte,
Vasile MIHALACHI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.10/2009
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de
întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane vârstnice Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali pe anul 2009
având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere adresa Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
nr.3800/27.01.2009;
având în vedere prevederile art.24 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, republicată;
în temeiul prevederilor art.91, alin. (5), litera „a” şi art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic – Prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.182/2008 privind stabilirea
costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de
persoanele vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi din
structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, şi/sau de susţinătorii
legali, pe anul 2009, se aplică şi în cazul Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui.
Vaslui, 30 ianuarie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului
contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali pe anul 2009
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, republicată, persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în căminele
organizate potrivit legii, precum şi susţinătorii legali ai acestora au obligaţia să plătească, lunar, o
contribuţie de întreţinere, stabilită pe baza costului mediu, lunar de întreţinere.
Cuantumul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al
persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, hrană, obiecte de
inventar, echipament şi cazarmament, materiale sanitare şi alte asemenea, în conformitate cu
clasificaţia bugetară specifică bugetelor autorităţilor administraţiei publice locale.
Cu adresa nr.3800/27.01.2009, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
Vaslui, propune aprobării Consiliului judeţean Vaslui pentru anul 2009, un cuantum lunar de
întreţinere, datorat de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoanele vârstnice Giurcani şi/sau de susţinătorii legali, de 694 lei, identic cu cel stabilit prin
Hotărârea CJV nr.182/2008 pentru Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice Huşi.
La stabilirea sumei de 694 lei, s-au avut în vedere numărul mediu anual de beneficiari ai unor
astfel de servicii, precum şi cheltuielile realizate în anii 2006-2008 şi estimările la cheltuieli pe anul
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2009, care au următoarele nivele:
Natura cheltuielilor

Realizat 2006 Realizat 2007 Realizat 2008 Propuneri 2009
2
3
4
5
Bunuri şi servicii
65.065
81.890
98.432
102.846
Hrană
53.891
76.225
97.448
120.450
Obiecte de inv. inclusiv echip. şi cazarmament
6.081
7.629
4.548
25.320
Materiale sanitare
683
1.992
3.092
1.224
TOTAL
125.720
167.736
203.520
249.840
Număr mediu de beneficiari
28
29
32
30
Cost mediu lunar
449
482
530
694
1

Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se stabileşte astfel:
- persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară de
întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăşi costul
mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin;
- diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către
susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, dacă realizează venit lunar, pe membru
de familie, mai mare decât salariul minim brut pe ţară, în vigoare.
Persoanele vârstnice precum şi susţinătorii legali care nu au venituri, nu datorează contribuţii
de întreţinere, acestea fiind asigurate din bugetul judeţean.
Deoarece costul mediu lunar de 694 lei este identic cu costul mediu lunar stabilit pentru
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice de la Huşi, în proiectul de hotărâre am
propus ca prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.182/2008 privind stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele
vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi din structura
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, şi/sau de susţinătorii legali, pe anul
2009, să se aplice şi în cazul Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice Giurcani.
Având în vedere cele prezentate 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.11/2009
privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în Consiliul
consultativ al Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti
având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind
propunerea de desemnare a reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în Consiliul
consultativ al Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti;
în baza dispoziţiilor art.3 alin. (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.412/2003 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea, funcţ. şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;
în conformitate cu rezultatul votului secret consemnat în proc-verbal din data de 30 ian 2009;
în temeiul art.97 şi art.104 alin. (1) lit. “f” 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:
Articol unic – Doamna Bejenaru Minodora – referent – reprezentant al Consiliul jud. Vaslui,
se desemnează ca membru în Consiliul consultativ al Centrului de Asist. Medico-Socială Codăeşti.
Vaslui, 30 ianuarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în
Consiliul consultativ al Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti
Prezentul proiect de hotărâre este iniţiat ca urmare a aplicării prevederilor art.3 alin. (3) din
anexa la Hotărârea Guvernului nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, potrivit căruia în realizarea
atribuţiilor sale directorul unităţilor de asistenţă medico-sociale este sprijinit de un consiliu consultativ
compus din 5 membri desemnaţi după cum urmează:
a) un reprezentant al autorităţii administraţiei publice locale prin a cărei hotărâre a fost înfiinţată
unitatea de asistenta medico-socială;
b) un reprezentant al direcţiei de sănătate publica judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
c) un reprezentant al direcţiei generale de munca şi solidaritate socială judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti;
d) un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
e) un reprezentant al societăţii civile.
Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legale mai sus prezentate, Centrului de Asistenţă
Medico - Socială Codăeşti, prin adresa nr.287/19.01.2008 solicită desemnarea unui reprezentant al
consiliului judeţean, care va avea calitatea de membru în consiliul consultativ al acestei instituţii
publice specializate.
Luând în considerare cele mai sus prezentate, propun ca în consiliul consultativ al Centrului de
Asistenţă Medico - Socială Codăeşti să fie desemnat ca membru – reprezentant al Consiliului judeţean
Vaslui doamna Bejenaru Minodora – referent în cadrul biroului contabilitate.
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.12/2009
privind aprobarea proiectului “ Reabilitarea drumului judeţean 248A lim. jud. Iaşi-Buda- DJ
207E(Oşeşti) de la km 68+500 la km 70+400(1,9km), jud Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect
având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Phare 2006 Accelerarea
implementării Strategiei Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor – „Componenta Managementul
Schemei de Grant pentru dezvoltare comunitară ”domeniu Mica Infrastructură Comunitară şi Locuire;
având în vedere Avizul Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului judeţean
Vaslui nr.14 din 11.09.2008;
având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) şi alin (3) lit.f), art.97,din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aprobă proiectul “ Reabilitarea drumului judeţean 248A limita judeţului Iaşi –
Buda - DJ207E(Oşeşti) de la km 68+500 la km 70+400(1,9km), judeţul Vaslui”, în valoare totală de
216.140 Euro.
Art.2 - Se aprobă contribuţia ce revine Consiliului Judeţean Vaslui de 10,12% din totalul
costurilor eligibile aferente proiectului prevăzut la art.1, în valoare de 21.864,40 Euro, în numerar .
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Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile dezvoltare
locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, tehnică, economică şi Biroul contabilitate ale
Consiliului Judeţean Vaslui.
Vaslui, 30 ianuarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “ Reabilitarea drumului judeţean 248A limita
judeţului Iaşi – Buda - DJ207E(Oşeşti) de la km 68+500 la km 70+400(1,9km), judeţul Vaslui” şi a
cheltuielilor legate de proiect
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Consiliul judeţean Vaslui a primit finanţare pentru proiectul “ Reabilitarea drumului
judeţean 248A limita judeţului Iaşi – Buda - DJ207E(Oşeşti) de la km 68+500 la km
70+400(1,9km), judeţul Vaslui” prin Programul Phare 2006 Accelerarea implementării Strategiei
Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor – „Componenta Managementul Schemei de Grant
pentru dezvoltare comunitară” domeniu Mica Infrastructură Comunitară şi Locuire.
Proiectul prevede îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţilor rome din comuna
Oşeşti, judeţul Vaslui prin reabilitarea infrastructurii rutiere, în vederea asigurării accesului la :
servicii sociale , educaţionale şi de sănătate, mobilitate pe piaţa muncii.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Creşterea accesului persoanelor provenite din comunitatea de romi din comuna Oşeşti, sat
Buda, la servicii de bază, de calitate, prin reabilitarea micii infrastructurii comunitare ( drum
de acces practicabil);
- Stimularea participării active a persoanelor de etnie romă din comuna Oşeşti, sat Buda, la
activităţile de reabilitare şi întreţinere a drumului judeţean care reprezintă un punct de legătură
important cu infrastructura de drumuri judeţeană ;
- Dezvoltarea unui parteneriat activ si durabil intre comunitatea locala romă din Oşeşti şi
instituţiile administraţiei publice locale şi judeţene din Vaslui pentru realizarea unor
obiective de interes local şi judeţean.
Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, aferent Programului de finanţare, contribuţia
Uniunii Europene nu poate depăşi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Consiliul
Judeţean Vaslui, solicitant al proiectului are obligaţia de a asigura minim 10% din valoarea totală a
proiectului supus spre finanţare.
Valoarea totală a proiectului este de 216.140 Euro.
Co-finanţarea ce trebuie asigurată de Consiliul Judeţean Vaslui este de 21.864,40
Euro,reprezentând 10,12 % din totalul costurilor eligibile,în numerar.
Conform solicitărilor Autorităţii Contractante, Consiliul Judeţean Vaslui are obligaţia de a
aproba prin Hotărâre de Consiliu Judeţean asigurarea co-finanţării proiectului.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.13/2009
privind aprobarea proiectului “ Reabilitarea drumului judeţean DJ 207E (DN2F)Negreşti (DN15D) de la km: 32+000 - 33+700(1,7 km), judeţul Vaslui”
şi a cheltuielilor legate de proiect
având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Phare 2006 Accelerarea
implementării Strategiei Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor – „Componenta Managementul
Schemei de Grant pentru dezvoltare comunitară ”domeniu Mica Infrastructură Comunitară şi Locuire;
având în vedere Avizul Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului judeţean
Vaslui nr.13 din 11.09.2008;
având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) şi alin (3) lit.f), art.97,din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aprobă proiectul “ Reabilitarea drumului judeţean DJ 207E (DN2F)-Negreşti
(DN15D) de la km: 32+000 - 33+700(1,7 km), judeţul Vaslui ”, în valoare totală de 215.086 Euro.
Art.2 - Se aprobă contribuţia ce revine Consiliului Judeţean Vaslui de 10 % din totalul
costurilor eligibile aferente proiectului prevăzut la art.1, în valoare de 21.508,60 Euro,în numerar .
Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile dezvoltare
locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, tehnică, economică şi Biroul contabilitate ale
Consiliului Judeţean Vaslui.
Vaslui, 30 ianuarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitare DJ 207E (DN2F) - Negreşti
(DN15D) de la km: 32+000 - 33+700(1,7 km),judeţul Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Consiliul judeţean Vaslui a primit finanţare pentru proiectul “Reabilitare DJ 207E
(DN2F)-Negreşti (DN15D) de la km: 32+000 - 33+700(1,7 km),judeţul Vaslui” prin Programul
Phare 2006 Accelerarea implementării Strategiei Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor –
„Componenta Managementul Schemei de Grant pentru dezvoltare comunitară ”domeniu Mica
Infrastructură Comunitară şi Locuire.
Proiectul prevede îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţilor rome din satul
Valea Mare, oraş Negreşti, judeţul Vaslui prin reabilitarea infrastructurii rutiere, în vederea asigurării
accesului la : servicii sociale, educaţionale şi de sănătate, mobilitate pe piaţa muncii.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Creşterea accesului persoanelor provenite din comunitatea de romi din sat Valea Mare,
Negreşti, la servicii de bază, de calitate, prin reabilitarea micii infrastructurii comunitare ( drum de
acces practicabil );
- Stimularea participării active a persoanelor de etnie romă din sat Valea Mare, Negreşti,
la activităţile de reabilitare şi întreţinere a drumului judeţean care reprezintă un punct de legătură
important cu infrastructura de drumuri judeţeană ;
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- Dezvoltarea unui parteneriat activ si durabil intre comunitatea locala romă din
Negreşti şi instituţiile administraţiei publice locale şi judeţene din Vaslui pentru realizarea unor
obiective de interes local şi judeţean.
Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, aferent Programului de finanţare, contribuţia
Uniunii Europene nu poate depăşi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Consiliul
Judeţean Vaslui, solicitant al proiectului are obligaţia de a asigura minim 10% din valoarea totală a
proiectului supus spre finanţare.
Valoarea totală a proiectului este de 215.086 Euro.
Co-finanţarea ce trebuie asigurată de Consiliul Judeţean Vaslui este de 21.508,60 Euro,
reprezentând 10% din totalul costurilor eligibile, în numerar.
Conform solicitărilor Autorităţii Contractante, Consiliul Judeţean Vaslui are obligaţia de a
aproba prin Hotărâre de Consiliu Judeţean asigurarea co-finanţării proiectului.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat azi, 16 decembrie 2008, în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Vaslui, care are loc la
ora 16,00
ORA 16,00
Domnul Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui, deschide lucrările
şedinţei arătând că din numărul total de 32 de consilieri în funcţie, participă la lucrări un număr de 28,
lipsind 5 consilieri, respectiv: Cărare Viorel, Cristea Victor, Dogaru Ciprian Cătălin, Mocanu
Ramona Maria, Timofte Ana Gabriela.
Ca invitaţi iau parte:
- 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 13 decembrie a.c. precum
şi prin difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui
nr.136/2008 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor
defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale pe anul 2008;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a X-a a bugetului local al jud. Vaslui pe anul 2008;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în
afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe
anul 2008;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitare
şi modernizare drum judeţean DJ 244 B Creţeştii de Sus - Murgeni km 0+000-km 55+780” şi a
cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru
obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 B
Creţeştii de Sus - Murgeni km 0+000-km 55+780;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centru pentru educaţie incluzivă Negreşti”
şi a cheltuielilor legate de proiect;
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Centru pentru educaţie incluzivă Negreşti”.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă propun suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre:
10. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post în regim contractual de şofer în
muncitor calificat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui.
O să vă explic pe scurt despre ce este vorba în acest proiect de hotărâre şi de ce este urgentă
introducerea lui pe ordinea de zi. La Centrul de resurse pentru afaceri Vaslui, deschis de curând, este
nevoie de un fochist calificat - abia ieri a intervenit această problemă. Pentru că în schema de
personal avem cuprins un post de şofer trebuie să transformăm acest post în post de muncitor calificat
(fochist).
Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
Cu 28 de voturi ,,pentru” a fost aprobată propunerea de suplimentare a ordinii de zi de către
consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă dumneavoastră mai aveţi alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi?
Dacă nu aveţi, supun votului proiectul ordinii de zi prezentat cu cele 10 puncte.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
Cu 28 de voturi ,,pentru” a fost aprobată ordinea de zi de către cons. jud. prezenţi şi preşed.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă aduc la cunoştinţă că, potrivit art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor,
consilierii care au interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.
Dacă sunt asemenea situaţii, sunteţi obligaţi să anunţaţi înainte de începerea dezbaterilor
interesul patrimonial pe care-l aveţi în problema respectivă.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Ţinând cont că proiectele de hotărâri cuprinse pe ordinea de zi au fost dezbătute în cadrul
şedinţelor comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea să nu mai fie prezentate, cu excepţia
rapoartelor comisiilor de specialitate.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
Cu 28 de 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.
- 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.
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*
Domnul Vasile Mihalachi
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 2-5
pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie şi preşedinte (17) potrivit
prevederilor art.45, alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
*
Domnul Vasile Mihalachi
I. La primul punct de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.136/2008 privind repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată
destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2008.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Rogozea Aurelian, 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
Domnule Nistor prezentaţi-ne vă rog, pe scurt, proiectul de hotărâre supus dezbaterii.
Domnul Nistor Marin
În urma analizei efectuate la nivelul consiliului judeţean, am constatat că suma la care s-au
contactat lucrările cuprinse în Programul lucrărilor ce se finanţează de la capitolul ,,transporturi” pe
anul 2008 a fost mai mică decât cea prevăzută în bugetul local al judeţului aprobat pentru acest an.
Acest aspect duce la o diminuare a fondurilor cu suma de 955,0 mii lei. De asemenea, la unele
drumuri judeţene nu se mai pot executa toate lucrările conform valorilor prevăzute, datorită întârzierii
cu care au fost aprobate fondurile de către Guvern.
Propunem ca suma disponibilizată din bugetul local al judeţului Vaslui, să fie repartizată la un
număr de 21 de comune care au lucrări executate şi nedecontate, precum şi pentru mici reparaţii de
urgenţă pe unele drumuri comunale, nevoi constatate şi sesizate de primarii acestor comune.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai doreşte cineva şi alte lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului.
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
II. La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea a
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X-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Rogozea Aurelian, 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
Are cuvântul domnul director Nistor pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Rectificarea bugetului local al judeţului supusă atenţiei dumneavoastră, are în vedere
dispoziţiile O.U.G. nr.186/2008. În sinteză, proiectul rectificării bugetului local al judeţului cuprinde
la venituri, suplimentarea, pe total, cu suma de 14.744,3 mii lei. Sumele defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului se suplimentează cu suma de 13.083,0 mii
lei, sumele defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor judeţene se diminuează cu suma de 955,0
mii lei, taxa asupra mijloacelor de transport se suplimentează cu suma de 23,5 mii lei, veniturile din
dividende se suplimentează cu suma de 57,5 mii lei, subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea
drepturilor persoanelor cu handicap se suplimentează cu suma de 2.598,0 mii lei, iar alte venituri se
diminuează cu suma de 62,7 mii lei.
Destinaţia sumei repartizate este precizată în actul normativ menţionat. Astfel, suma alocată se
poate utiliza pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi centrele de asistenţă socială a
persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii
din clasele I-VIII din învăţământul preuniversitar de stat şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de
stat cu program normal de 4 ore şi cheltuielile aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de
resurse şi asistenţă educaţională.
S-au făcut mişcări între articole pentru a putea asigura funcţionarea instituţiilor publice până la
sfârşitul anului
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai 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 ? 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 articolului 3.
Cine este pentru ? 28 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 ? 28 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 ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
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Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 28 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 ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 28 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 ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 11 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 12.
Cine este pentru ? 28 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 ? 28 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 ? 28 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 ? 28 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 ? 28 voturi ,,pentru”.
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Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 16 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 17.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 17 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 18.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 18 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 19.
Cine este pentru ? 28 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 ? 28 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 ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 21 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. La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea a
VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2008.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Rogozea Aurelian, 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
Rog pe domnul Anton să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
Rectificarea a VI-a cuprinde la partea de venituri suplim. acestora cu suma de 123.700 lei.
În cea mai mare parte suma provine de la bugetul local. Ca urmare a faptului că unul din
principiile care stau la baza elaborării şi adoptării bugetelor o constituie ,,echilibrul”, am propus ca
cheltuielile totale să se suplimenteze cu suma de 123.700 lei.
Din total, cheltuielile de personal se suplimentează cu suma de 120.285 lei, bunurile şi
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serviciile se suplimentează cu suma de 4.605 lei, iar cheltuielile de capital se diminuează cu suma de
1.190 lei.
În ce priveşte repartizarea sumelor pe capitole bugetare, la capitolul ,,alte servicii publice
generale” de unde se finanţează Serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor Vaslui, propunem
suplimentarea fondurilor cu suma de 122.700 lei.
La capitolul ,,cultură, recreere şi religie”am propus suplimentarea fondurilor cu suma de 1.000
lei. Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 2.415 lei, cheltuielile cu bunuri şi serviciile se
suplimentează cu suma de 4.605 lei iar cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 1.190 lei.
Aceste modificări afectează bugetele celor două instituţii de cultură din Bîrlad: Muzeul
,,Vasile Pârvan” şi Teatrul ,,V.I.Popa”.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai doreşte cineva să intervină? 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 articolului 3.
Cine este pentru ? 28 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 ? 28 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 ? 28 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 articolului 6.
Cine este pentru ? 28 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 ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
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- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 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
IV. La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea
a VII-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui
pe anul 2008.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Rogozea Aurelian, 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
Are cuvântul domnul Nistor pentru a face o prezentare pe scurt a acestui proiect de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Această rectificare vizează 6 capitole bugetare: alte servicii publice generale; învăţământ;
locuinţe, servicii şi dezvoltare locală; acţiuni economice; transporturi; excedent.
Fondurile alocate bugetului propriu al judeţului Vaslui, în urma rectificării bugetului de stat pe
anul 2008, sunt în măsură să asigure şi finanţarea Sălii de sport de la Şcoala pentru surzi-Vaslui şi în
consecinţă am propus diminuarea fondurilor la cheltuieli de capital de la capitolul ,,învăţământ” cu
suma de 375.996 lei.
La obiectivul de investiţie ,,Reabilitare şi refuncţionalizare bloc de locuinţe G1 Bârlad”
finanţarea pe anul 2008 a fost propusă să se efectueze din împrumutul extern în sumă de 1.100.000 lei.
În conformitate cu HG 1289/2008, până la finele anului nu se mai pot efectua trageri din
împrumutul de 20,0 milioane euro pe care l-a contactat consiliul judeţean în acest an.
Pentru a evita pericolul de a nu achiziţiona unele dotări pentru Centrul de resurse pentru
afaceri, propunem ca finanţarea achiziţiei a 15 calculatoare, a unui copiator şi a ansamblului de
echipamente pentru sala de conferinţe să se facă din fondul de rulment.
La capitolul ,,transporturi” propunem diminuarea fondurilor cu suma de 63,1 mii lei.
Ministerul dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor ne-a comunicat că pentru anul 2008,
judeţul Vaslui are repartizată suma de 40,0 mii lei în vederea finanţării elaborării şi/sau reactualizarea
planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism. Suma de 40,0 mii lei am
cuprins-o la capitolul ,,excedent” şi urmează să fie distribuită bugetelor locale ale comunelor.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă cineva dintre dumneavoastră mai doreşte să intervină?
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.
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Cine este pentru ? 28 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 ? 28 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 ? 28 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 ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 28 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 ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 28 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 ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 11 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 12.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 12 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
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- Supune votului adoptarea articolului 13.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 13 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 14.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 14 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 15.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 15 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
V. La punctul cinci de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea
a V-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Rogozea Aurelian, 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 pentru a ne prezenta pe scurt proiectul de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
În sinteză, acest proiect cuprinde la venituri suplimentarea cu suma de 54.400 lei şi aceeaşi
sumă la cheltuieli - sumă ce se regăseşte la capitolul ,,cultură, recreere şi religie”.
Această sumă se va utiliza pentru suplimentarea cheltuielilor de personal cu 39.800 lei,
cheltuielile cu bunuri şi servicii cu 2.400 lei şi cheltuielile de capital cu 12.200lei.
Muzeul ,,Vasile Pârvan” din Bîrlad a semnat două contracte de grand cu finanţare din fonduri
Phare. Este vorba de proiectul ,,Antichitate târzie în bazinul Prutului” şi ,,Planetariul Bîrlad –
diversificarea ofertei turistice în zona transfrontalieră Vaslui-Soroca”.Valoarea acestora este de
5.425,23 Euro respectiv 460.859 Euro.
În urma includerii acestor două proiecte în bugetul fondurilor externe nerambursabile ajungem
la un nivel total al fondurilor, pe anul 2008, în sumă de 11.171,6 mii lei.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai doreşte cineva să intervină? 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.
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- 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 articolului 3.
Cine este pentru ? 28 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 ? 28 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 ? 28 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 articolului 6.
Cine este pentru ? 28 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 ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 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
VI. La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 B
Creţeştii de Sus - Murgeni km 0+000-km 55+780” şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite
ca urmare a evaluării tehnice şi financiare .
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. Rogozea Aurelian, 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 director Chircu pentru a ne prezenta pe scurt proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
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Proiectul „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 B Creţeştii de Sus - Murgeni km
0+000-km 55+780” a fost selectat pentru finanţare în cursul acestui an. În luna octombrie am
elaborat şi depus Proiectul de execuţie. În urma realizării Proiectului de execuţie, a rezultat o nouă
valoare a proiectului, ca o consecinţă a modificării preţurilor survenite pe piaţa construcţiilor mai
mare cu 8,6% faţă de valoarea rezultată din studiul de fezabilitate. Este vorba deci, de o ultimă fază a
procesului de evaluare. Pe 23 decembrie are loc vizita de contractare, prilej cu care se solicită două
hotărâri ale Cons. jud. Vs. Este vorba de hotărârea supusă acum dezbaterii şi de cea privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului.
Valoarea totală a proiectului este de 95.668.654,17 lei. Contribuţia proprie a Consiliul
judetean Vaslui este de 1.610.467,46 lei. Taxa pe valoarea adăugată este de 15.120.703,61 lei şi va fi
rambursată de statul român până la finele proiectului.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai doreşte cineva să intervină? 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 articolului 3.
Cine este pentru ? 28 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 ? 28 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 ? 28 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 ? 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
VII. La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului
„Reabilitare şi moderniz. drum jud. DJ 244 B Creţeştii de Sus - Murgeni km 0+000-km 55+780.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului,
protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea dom. public şi privat de interes judeţean;
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2. Rogozea Aurelian, 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
Consider că explicaţiile referitoare la acest proiect au fost făcute prin intervenţia doamnei
director Chircu la proiectul anterior. Dacă mai doreşte cineva alte lămuriri?
Domnul Popa Valeriu
Drumul este asfaltat?
Domnul Teodor Tărnăuceanu
Parţial.
Domnul Popa Valeriu
Reformulez întrebarea. Când va fi asfaltat drumul spre Dragomireşti prin Puieşti?
Domnul Vasile Mihalachi
Am scos la licitaţie dar, deoarece s-a depus o contestaţie, începerea lucrărilor a fost amânată.
Acum s-a rezolvat cu contestaţia dar, din cauza vremii, lucrările vor demara în primăvară. Există
firma, există bani.
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 ? 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
VIII. La punctul opt de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Centru pentru Educaţie Incluzivă Negreşti” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2. Rogozea Aurelian, 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
Are cuvântul doamna director Chircu pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Proiectul a fost identificat de Consiliul judetean Vaslui şi urmează să-l depunem spre finanţare
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la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est. Proiectul prevede îmbunătăţirea şi modernizarea
infrastructurii de educaţie pentru copii cu nevoi speciale din zona oraşului Negreşti. Pentru depunerea
cererii, este nevoie de două hotărâri ale Consiliul judetean Vaslui respectiv cea supusă acum
dezbaterii şi următoarea de pe ordinea de zi privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici.
Valoarea întregului proiect este de 5.601.810,10 lei, din care, lucrările de construcţii montaj
reprezintă 4.839.810,10 lei .
Valoarea totală a finanţării nerambursabile ce va fi obţinută pentru acest proiect este de
4.620.445,2 lei, diferenţa de 981.364,9 lei urmând a constitui contribuţia pentru Cons. jud. Vaslui.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai doreşte cineva să intervină? 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 articolului 3.
Cine este pentru ? 28 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 ? 28 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 ? 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
IX. La punctul nouă de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul „Centru pentru educaţie incluzivă Negreşti”.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Rogozea Aurelian, 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
Doamna Chircu, dacă ar mai fi ceva de completat la proiectul supus dezbaterii?
Doamna Mihaela Chircu
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Nu ar mai fi multe de completat. Doar în ce priveşte contribuţia Consiliul judetean Vaslui, ar
mai fi de adăugat că, din totalul sumei de 981.364,9 lei ce reprezintă contribuţia Consiliul judetean
Vaslui, 887.070,10 lei reprezintă TVA ce va fi plătit de consiliul judeţean, iar 94.294,80 lei reprezintă
contribuţia Consiliul judetean Vaslui la cofinanţarea a 2% din costurile eligibile ale proiectului.
Domnul Valeriu Popa
Este construcţie nouă?
Doamna Mihaela Chircu
Nu, sunt lucrări de modernizare.
Domnul Gheorghe Croitoru
Apreciez preocuparea Consiliul judetean Vaslui faţă de Şcoala din Negreşti, dar, aş vrea să
ştiu dacă Şcoala ,,Aurora” din Vaslui şi Şcoala ,,Sfânta Ecaterina” din Huşi intră în aceeaşi zonă de
preocupări?
Domnul Vasile Mihalachi
Există şi mai mult.
Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu sunt?! 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
X. La punctul zece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
transformarea unui post în regim contractual de şofer în muncitor calificat 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
Dacă mai doriţi alte lămuriri în afara celor date când am propus suplimentarea ordinii de zi cu
acest proiect? 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.
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În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 28 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 ? 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
Dacă dintre dumneavoastră aveţi alte propuneri, probleme din teritoriu pe care să le aduceţi la
cunoştinţa plenului consiliului judetean? Dacă doriţi lămuriri de la aparatul de specialitate?
Domnul Eduard Angheluţă
E linişte în teritoriu.
Domnul Popa Valeriu
Liniştea dinaintea furtunii. De ce la ultima hotărâre a consiliului judeţean privind repartizarea
sumelor, nu încăpeau toate comunele din judeţ ? O întrebare retorică.
Domnul Vasile Mihalachi
Înseamnă că asta e o întrebare la care vă găsiţi singur răspunsul. V-a explicat domnul Nistor
că, primarii care au venit cu documente, înseamnă că au terminat lucrările şi mai au nevoie de bani şi
pentru asta au primit banii. Am zis că nu mai intrăm cu datorii la drumuri în 2009. În funcţie de
fondurile din 2009, le vom rezolva pe toate.
Domnul Dumitru Buzatu
Sunt extrem de surprins de nota în care decurg şedinţele noastre şi dacă va fi tot aşa şi din
ianuarie 2009, trec în opoziţie.
Domnul Vasile Mihalachi
Urmează să ne mai întâlnim luna aceasta în şedinţă ordinară ori pe data de 23 decembrie ori pe
29 decembrie, cum doriţi dvs. Vă consult în legătură cu data şedinţei ordinare de luna acesta.
Deci rămâne ca pe data de 23 decembrie ora 14.00 să ne întrunim în şedinţa ordinară.
Vă mulţumesc!
*
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate se declară închise lucrările şedinţei cons. jud.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
ORA 16,40
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Gheorghe Stoica

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 23 decembrie 2008, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Vaslui, care are loc la
ora 14,00
ORA 14,00
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, deschide lucrările
şedinţei arătând că din numărul total de 32 de consilieri în funcţie, participă la lucrări un număr de 29
de consilieri, lipsind următorii trei consilieri: Cărare Viorel, Cristea Victor şi Popa Valeriu.
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Ca invitaţi iau parte:
- domnul Ionel-Ştefănică Armeanu, director general, Direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui,
- domnul Ioan Mancaş, director, Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui,
- domnul Gelu Voicu Bichineţ, director, Biblioteca jud. „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
- doamna Dorina Rădăşanu, director, Serv. public comunitar de evidenţă a persoanei Vaslui,
-doamna Rodica Pop, director, Centrul jud. pt. Conserv. şi Promov. Culturii Tradiţionale Vs.,
- doamna Daniela Laic, director Centrul judeţean pentru resurse educaţionale Vaslui,
- doamna Gena Camelia Stupu, director, Şcoala pentru surzi Vaslui,
- doamna Otilia Paulina Frenţescu, director, Şcoala profesională „Sfânta Ecaterina” Huşi,
- domnul Teodor Ciocan, director, Şcoala specială „Aurora” Vaslui,
- domnul Mihai Alexandru Istrate, director Şcoala specială Negreşti,
- domnul Mircea Mamalaucă, director, Muzeul „Vasile Pârvan” Bîrlad,
- domnul Marcel Anghel, director,Teatrul „Victor Ioan Popa” Bîrlad,
- domnul Ion Brişcaru, director, Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti,
- domnul Gabriel Leuştean, director, Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti,
- domnul Constantin Manolache, director, Centrul de asistenţă medico-socială Ghermanesti,
- domnul Neculai Barbu, director, SC AQUAVAS SA Vaslui;
- domnul Adrian Cotigă, director, SC Lucrări Drumuri şi Poduri SA Vaslui;
-domnul colonel Olaru Neculai, inspector şef, Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Podul
Înalt” Vaslui;
-domnul locotenent-colonel Ioan Teofil Costin, comandantul Centrului militar jud. Vaslui,
-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 18 decembrie a.c.,
precum şi prin difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de
specialitate;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază
în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei
persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-sociale Băceşti şi Codăeşti
precum şi/sau susţinătorilor legali ai acestora în anul 2009;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului
contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui, şi/sau de susţinătorii legali pe anul 2009;
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi
protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui pentru anul 2009;
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea
acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judeţean pe anul 2009;
7. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea cabinetului preşedintelui consiliului judeţean şi a unui
compartiment de specialitate de transport public judeţean, prin curse regulate speciale denumit
Autoritatea de Autorizare;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor pentru serviciile de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale şi acordarea autorizaţiilor de
transport în judeţul Vaslui;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui.
*
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Domnul Vasile Mihalachi
Vă propun suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâri:
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea nr.1/2008 privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pe anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea a XI-a a bugetului local al jud. Vaslui pe anul 2008.
Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobată de către
consilierii judeţeni şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă dumneavoastră mai aveţi alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi?
Dacă nu sunt, supun votului proiectul ordinii de zi prezentat cu cele 11 puncte.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 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
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 ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 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.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 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, cu excepţia proiectului de hotărâre privind rectificarea
a VIII-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe
anul 2008, respectiv a proiectului de hotărâre privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului
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Vaslui pe anul 2008 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie şi
preşedinte (17) potrivit prevederilor art.45, alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/2001, 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 noiembrie şi 16 decembrie 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 noiembrie 2008.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului judeţean din
data de 28 noiembrie 2008.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 16 decembrie 2008.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului judeţean din
data de 16 decembrie 2008.
*
Domnul Vasile Mihalachi
I. La primul punct dezbatem proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei
nominale a unei comisii de specialitate. Dau cuvântul domnului Stoica Gheorghe, secretarul
judeţului Vaslui.
Domnul Gheorghe Stoica
Ca urmare a demisiei domnului Frăţiman Vlăduţ din funcţia de consilier judeţean, se
completează componenţa nominală a Comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, cu domnul Brănici Gigi. Precizez că proiectul de hotărâre
privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate a fost elaborat cu respectarea
prevederilor legale în materie.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt şi alte intervenţii? Dacă nu sunt să trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate a fost adoptat proiectul de hotărâre de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
La primul punct suplimentar de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr.3 la Hotărârea nr.1/2008 privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe
anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Rogozea Aurelian, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
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2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Îl invit pe domnul director Nistor Marin să ne spună câteva cuvinte despre acest proiect de
hotărâre. Vă rog, domnule director.
Domnul Marin Nistor
Este vorba despre diminuarea sumelor repartizate comunei Dumeşti cu suma de 235,5 mii lei,
datorită faptului că Primăria acestei comune nu a putut plăti sumele prevăzute în buget pentru acest
an, şi repartizarea acesteia comunei Zăpodeni în sumă de 100,0 mii lei, respectiv 135,5 mii lei
Consiliului judeţean Vaslui.
Domnul Croitoru Gheorghe
În proiectul de hotărâre este scrisă negru pe alb suma de 235,5 lei. Nu s-a menţionat mii lei.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt şi alte comentarii? Nu sunt?! Înainte de a trece la adoptarea proiectului de
hotărâre, vreau să menţionez faptul că, daca nu era repartizată acum această sumă de 235,5 mii lei, o
pierdeam.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 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 ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 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
La cel de al doilea punct suplimentar de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Rogozea Aurelian, 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
Domnule Nistor, aveţi cuvântul.
Domnul Marin Nistor
Mulţumesc. Acest proiect privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe
anul 2008, cuprinde la venituri, suplimentarea, cu suma de 135,5 mii lei, în totalitate la „sume
defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor judeţene”. Aceşti bani vor fi redistribuiţi la bugetul
local al judeţului Vaslui şi vor fi folosiţi pentru finanţarea drumurilor judeţene.
Domnul Vasile Mihalachi
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Mai sunt şi alte intevenţii? Nu sunt.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 articolului 6.
Cine este pentru ? 30 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 ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
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Domnul Vasile Mihalachi
II. La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea a
VIII-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara buget local al jud. Vs. pe anul 2008.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Rogozea Aurelian, 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
Îl rog pe domnul Nistor să facă o scurtă prezentare a proiectului de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Este vorba de scoaterea din bugetul propriu a sumei de 63.142 lei pentru finanţarea integrală a
lucrărilor ce s-au executat pe drumul judeţean DJ245E: DN 24 ( Bulboaca) –Zizinca – Deleni –
Moreni – DJ 245 L (Costeşti), întrucât valoarea totală a lucrărilor pentru acest drum se situează la
nivelul sumei de 413.118 lei, iar în bugetul de venituri şi cheltuieli ce se evidenţiază în afara bugetului
local avem prevăzută doar suma de 349.976 lei, rezultând o diferenţă de 63.142 lei.
Domnul Vasile Mihalachi
Vă mulţumesc. Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 articolului 6.
Cine este pentru ? 30 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 ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
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Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 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. La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind stabilirea
costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate
de Centrele de asistenţă medico-sociale Băceşti şi Codăeşti precum şi/sau susţinătorilor legali ai
acestora, în anul 2009.
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 Nistor Marin pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Prin acest proiect de hotărâre se aprobă costul mediu lunar de întreţinere, în anul 2009, a unui
beneficiar de servicii acordate în Centrele de asistenţă medico-sociale Băceşti şi Codăeşti în cuantum
de 1076 lei şi respectiv, 890 lei.
Contribuţia lunară de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor acordate de centrele de asistenţă
medico-sociale se va face din 3 surse : pentru cei care au venituri proprii este de 60% din valoarea
veniturilor personale, urmând ca diferenţa să se asigure de către susţinătorii legali ai beneficiarilor de
servicii medico-sociale. Beneficiarii care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează
contribuţia de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetul local al judeţului Vaslui.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai 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 ? 30 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 ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
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În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 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
IV. La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind stabilirea
costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate
de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
Huşi din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, şi/sau de
susţinătorii legali pe anul 2009.
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 Marin Nistor sa prezinte şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Este vorba de stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrul de îngrijire şi asistenţă
pentru persoanele vârstnice Huşi pentru anul 2009 în sumă de 694 lei. În acest sens s-au avut în
vedere numărul mediu anual de beneficiari ai unor astfel de servicii, precum şi cheltuielile realizate în
anii 2004-2007, estimările la cheltuielile pe acest an şi prevederile de cheltuieli pe anul 2009.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai doreşte cineva să intervină?Dacă nu, trecem la adoptarea proiect. de hot.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
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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 ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 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 stabilirea
costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în
centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
Vaslui pentru anul 2009.
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 Anton Aurel sa prezinte acest proiect de hotărâre.
Domnul Anton Aurel
Este vorba de aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că decontarea
cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap să se facă în baza unui cost mediu
lunar stabilit de consiliile judeţene, a cărui valoare este supusă aprobării dumneavoastră prin acest
proiect de hotărâre. Astfel, în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială
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şi protecţia copilului Vaslui, pentru anul 2009, costul mediu lunar se stabileşte pe 4 nivele: 1.644 lei
pentru centru de îngrijire şi asistenţă, 1.742 lei pentru centru de recuperare şi reabilitare, 1.928 lei
pentru centru de recuperare şi reabilitare neuropshihomotorie, şi 2.241 lei pentru locuinţa protejată.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă sunt nelămuriri în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 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 ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 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 stabilirea
cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a
zonei drumurilor de interes judeţean pe anul 2009.
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 Anton Aurel să prezinte şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Anton Aurel
În fiecare an Consiliul judeţean stabileşte tarife pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a
autorizaţiilor pentru realizarea în zona drumurilor judeţene a oricăror construcţii sau instalaţii, precum
şi a acceptului privind schimbarea funcţiei sau destinaţiei obiectivului, tarife ce se constituie ca
venituri. Aceste venituri sunt estimate la 3,74 mld lei şi vor intra în bugetul local al judeţului Vaslui
pe anul 2009, urmând a fi utilizate pentru finanţarea lucrărilor ce se vor efectua pe drumurile şi
podurile de interes judeţean.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 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 ? 30 voturi „pentru”
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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 ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 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
VII. La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind înfiinţarea
cabinetului preşedintelui consiliului judeţean şi a unui compartiment de specialitate de
transport public judeţean, prin curse regulate speciale denumit Autoritatea de Autorizare.
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 Gheorghe Stoica pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede înfiinţarea cabinetului preşedintelui, compartiment distinct format din
maxim 5 persoane. Proiectul de hotărâre supus aprobării dumneavoastră astăzi prevede un
compartiment format din două posturi de execuţie, în regim contractual pe durată determinată. În cea
de a doua parte a proiectului de hotărâre se prevede înfiinţarea Autorităţii de autorizare, compartiment
de specialitate pentru transportul public judeţean, prin curse regulate, în cadrul Direcţiei tehnice,
formată din două posturi de funcţie publică de execuţie.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă există întrebări în ce priveşte acest proiect de hotărâre? Nu sunt? Atunci 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 ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 articolului 6.
Cine este pentru ? 30 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 ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 10 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
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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 aprobarea
tarifelor pentru eliberarea licenţelor pentru serviciile de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale şi acordarea autorizaţiilor de transport în judeţul Vaslui.
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 tot domnului Gheorghe Stoica pentru a ne prezenta acest proiect de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Legislaţia în vigoare prevede ca pentru eliberarea licenţei de traseu pentru serviciile de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, precum şi pentru acordarea
autorizaţiei de transport, în judeţul Vaslui să se perceapă o serie de tarife care au fost stabilite în
funcţie de cele practicate de Autoritatea Rutieră Română. Aceste tarife le supunem aprobării
dumneavoastră în prezentul proiect de hotărâre.
Domnul Vasile Mihalachi
Nelămuriri? Nu sunt? Atunci să trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 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
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IX. La punctul nouă de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind modificarea
statului de funcţii al Direcţiei generale de asistenţă socială şi 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 doamnei Anton Maria pentru a ne prezenta acest proiect de hotărâre.
Doamna Maria Anton
Acest proiect de hotărâre prevede modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de
Asistenţă socială şi Protecţia Copilului Vaslui prin transformarea unui număr de 7 posturi cu funcţii
publice. Transformarea acestor posturi se face având în vedere dobândirea diplomelor de studii de
nivel superior celor avute, precum şi a avizului favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţ.Publici.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii?Atunci trecem la adoptarea proiectului de hot. pe ansamblu.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 ? 30 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 articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
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În unanimitate a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, să trecem la lucruri mai frumoase. Vrea cineva
să ia cuvântul? Vă rog, domnule Angheluţă!
Domnul Eduard Angheluţă
Aş vrea să pun în discuţie o problemă mai veche, şi anume refacerea Centrului cultural istoric
Bîrlad, şi reabilitarea reţelei de apă şi canal.
Domnul Vasile Mihalachi
Spre satisfacerea curiozităţii electoratului bârlădean, Centrul cultural istoric Bîrlad va fi
reabilitat în anul 2009, fiind alocată suma de 6 mil. euro. Cât priveşte cea de a doua parte a întrebării
dumneavoastră, sper că noul Guvern va ţine seama de doleanţele judeţului Vaslui. Guvernul ar trebui
să participe cu 75% din suma necesară pentru reabilitarea reţelei de apă şi canal; vor avea, nu vor
avea, noi vom apela şi la împrumuturile noastre.
Domnul Corneliu Bichineţ
Vă mulţumesc în numele electoratului. Mulţumesc, totodată, şi colaboratorilor noştri pentru
activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor de specialitate şi în plen pe parcursul anului 2008, şi doresc
tuturor un An mai bun şi succese.
Domnul Dumitru Buzatu
Pentru că până acum nu am avut timp să discut cu electoratul, vreau să vă spun că sper ca în
anul 2009 să avem cu toţii parte de tot ce este mai bun.
Data trecută am spus că dacă lucrurile vor merge aşa în continuare, voi trece în opoziţie, dar
am încredere în dumneavoastră şi sper să nu se întâmple acest lucru. Vă mulţumesc.
Domnul Vasile Mihalachi
Mai are cineva de adăugat ceva? Nu? Atunci am să vă spun eu un lucru. Mă bucur că în anul
2008, 99% din proiectele de hotărâre au avut acordul dumneavoastră. Acest lucru ne obligă să facem
pentru toţi cetăţenii municipiului Vaslui, tot ceea ce trebuie de cuviinţă. Bugetul pentru anul 2009 nu
este aprobat, dar ştiu că investiţiile vor fi finanţate de la UE. Suma de 50 mil. euro va fi destinată
lucrărilor pentru drumuri, apă canalizare şi alte investiţii. Această sumă este repartizată egal pe tot
teritoriul judeţului: Vaslui, Huşi, Bîrlad, Murgeni şi Negreşti.
Aşa cum am mai spus, judeţul Vaslui este un judeţ special. Tot ceea ce construim, ce facem,
plătim; de aceea la noi 1 km de asfalt costă cât 1,5 km în alte judeţe.
Sper ca în anul 2009 să ne înţelegem la fel de bine, indiferent de „culoarea hainelor”.
Electoratul ne-a adus aici cu un scop nobil. Datoria noastră morală este să avem grijă de cetăţeni.
Să ne iertăm unii pe alţii, să ne aducem aminte că pe pământ nu există numai ceartă, ci şi
lucruri frumoase. Să fim mai buni unii cu alţii, să dăm dovadă de înţelepciune şi de mult tact în
activitatea noastră.
Vreau să mulţumesc domnilor directori din aparatul de specialitate al consiliului judeţean,
întrucât cu ei fac toate treburile din judeţ. Ei sunt cei care ştiu tot, iar noi suntem cei care aprobă tot.
Tuturor cetăţenilor le doresc în anul 2009 numai prosperitate şi să ştie că suntem alături de ei.
Vă mulţumesc.
*
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate se declară închise lucrările şedinţei cons. jud.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
ORA 15,00
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
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