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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.14/2009
privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate
în temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) şi ale art.98 coroborat cu art.54 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. – Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.79 din 25 iulie 2008 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Vaslui, se modifică după cum urmează:
1. La comisia pentru dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului
înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean se completează
componenţa nominală cu domnul Andrei Daniel, ales consilier judeţean pe lista PSD la data de 1 iunie
2008, în locul domnului Cristea Victor, al cărui mandat a încetat de drept înainte de termen.
Vaslui, 27 februarie 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 modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Ca urmare a Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.1 din 30 ianuarie 2009, prin care s-a
constatat 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 Partidului Social Democrat, ca urmare a
validării mandatului de deputat în Parlamentul României, la data de 19 decembrie 2008, este necesară
completarea componenţei nominale a Comisiei pentru dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean.
2

Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.3, adoptată în şedinţa ordinară din 30 ianuarie
2009, s-a validat mandatul de consilier judeţean al domnului Andrei Daniel, ales pe lista Partidului
Social Democrat la data de 1 iunie 2008.
Având în vedere cele menţionate este necesară completarea componenţei nominale a Comisiei
pentru dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism,
administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean cu domnul Andrei Daniel.
Faţă de considerentele sus-menţionate am iniţiat proiectul de hotărâre privind modificarea
componenţei nominale a unei comisii de specialitate, 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.15/2009
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliului
judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, precum şi pentru instituţiile
publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2009
având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui CJV din care reiese necesitatea stabilirii
unor normative de cheltuieli în vederea reducerii unor cheltuieli neeconomicoase;
în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) litera „ f ” şi 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. – (1) Se aprobă normarea parcului auto şi a consumului lunar de carburanţi pentru
fiecare autovehicul, pentru parcul propriu şi unităţile de sub autoritatea Consiliului judeţean Vaslui,
potrivit anexei nr.1.
(2) Consumul lunar de carburanţi poate fi depăşit, dar numai cu încadrarea în consumul anual
pentru fiecare autovehicul.
(3) Consumul anual de carburanţi poate fi depăşit în situaţii excepţionale, cu aprobarea scrisă
a ordonatorului principal de credite.
Art.2. – (1) Se aprobă plafonul valoric lunar la cheltuielile cu poşta, telecomunicaţii şi
internet, potrivit anexei nr.2.
(2) Plafonul valoric lunar la cheltuielile cu poşta, telecomunicaţii şi internet poate fi depăşit,
dar numai cu încadrarea în plafonul valoric anual.
(3) Plafonul valoric anual la cheltuielile cu poşta, telecomunicaţii şi internet poate fi depăşit în
situaţii excepţionale cu aprobarea scrisă a ordonatorului principal de credite.
Art.3. – Întreţinerea de autovehicule pentru transport persoane sau marfă se efectuează numai
cu aprobarea scrisă a ordonatorului principal de credite.
Art.4. – Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, răspunderea materială
sau/şi disciplinară a celor vinovaţi, în condiţiile legii.
Art.5. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentele de
specialitate ale Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean precum
şi instituţiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui.
Art.7. – Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 72/2004 privind stabilirea normelor la
consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele din dotarea Consiliului judeţean Vaslui, se abrogă.
Vaslui, 27 februarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
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ANEXA Nr. 1
la Hotărârea Nr.15/27.02.2009
NORMATIVE DE CHELTUIELI
privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi
I. Norme privind dotarea cu autoturisme
Nr.
crt.
A.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SPECIFICAŢIE
Consiliul judeţean Vaslui
- transport persoane
- autolaborator
Unităţi de sub autoritatea Consiliului judeţean Vaslui
Teatrul V.I.Popa – transport persoane
Muzeul V.Pârvan Bârlad – transport persoane
Muzeul Ştefan cel Mare Vaslui - transport persoane
Biblioteca N.M.Spătaru Vaslui – transport persoane
Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii
tradiţionale Vaslui – transport persoane
Centrul şcolar de educaţie incluzivă Aurora Vaslui –
transport - persoane
- marfă
Şcoala de arte şi meserii Sf. Ecaterina Huşi
transport – persoane
- marfă
Şcoala specială Negreşti – transport marfă
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
Vaslui – transport marfă + persoane
Centrul de asistenţă medico-social Băceşti –
transport - persoane
- marfă
Centrul militar judeţean Vaslui – transport persoane
Serviciul public comunitar de evidenţa persoanei Vaslui –
transport persoane
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Vaslui – transport
persoane

Limită
maximă
- buc.8
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42
1
1
1
1
1

II. Normativ privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc:
Nr.
crt.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.
1.
2.

SPECIFICAŢIE
Consiliul judeţean Vaslui
preşedinte
vicepreşedinte
vicepreşedinte
secretar judeţ
direcţia economică +direcţia integrare
direcţia tehnică
serviciul administrativ
autolaborator VS-03-NSD
autolaborator VS-03- VIY
Unităţi de sub autoritatea Consiliului judeţean Vaslui
Teatrul V.I.Popa Bârlad – transport persoane
Teatrul V.I.Popa Bârlad – autobuz transport persoane

Limită maximă
litri/lună/autovehicul
350
250
250
200
200
250
150
în funcţie de necesităţi
în funcţie de necesităţi
50
în funcţie de necesităţi
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Muzeul V.Pârvan Bârlad
Muzeul Ştefan cel Mare Vaslui
Biblioteca N.M.Spătaru Vaslui
Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii
tradiţionale Vaslui
Centrul şcolar de educaţie incluzivă Aurora Vaslui
transport - persoane
- marfă
Şcoala de arte şi meserii Sf. Ecaterina Huşi
transport - persoane
- marfă
Şcoala specială Negreşti
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
Vaslui
Centrul de asistenţă medico-social Băceşti – transport persoane
Centrul de asistenţă medico-social Băceşti – transport marfă
Centrul militar judeţean Vaslui – transport persoane
Serviciul public comunitar de evidenţa persoanei Vaslui
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Vaslui

50
50
50
50
50
70
50
70
70
5.000/total parc
50
70
50
50
50

ANEXA Nr. 2
la Hotărârea Nr.15/27.02.2009
NORMATIV
privind cheltuielile lunare cu poşta, telecomunicaţii şi internet pe anul 2009
UM= lei
Nr.
crt.
A.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

INSTITUŢIA
Consiliul judeţean Vaslui
Unităţi de sub autoritatea Consiliului judeţean Vaslui
Teatrul V.I.Popa Bârlad
Muzeul V.Pârvan Bârlad
Muzeul Ştefan cel Mare Vaslui
Biblioteca N.M.Spătaru Vaslui
Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii
tradiţionale Vaslui
Centrul şcolar de educaţie incluzivă Aurora Vaslui
Centrul de educaţie incluzivă C-tin Pufan
Şcoala de arte şi meserii Sf. Ecaterina Huşi
Şcoala specială Negreşti
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
Vaslui
Centrul de asistenţă medico-social Băceşti
Centrul de asistenţă medico-social Codăeşti
Centrul de asistenţă medico-social Ghermăneşti
Centrul militar judeţean Vaslui
Serviciul public comunitar de evidenţa persoanei Vaslui
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Vaslui
Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională

Limită
maximă
lei/lună
10.000
545
745
545
1.000
445
635
400
300
300
17.000
335
290
45
1.000
645
1.900
295

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al
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Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean precum şi pentru
instituţiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2009
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
După cum bine se cunoaşte, în acest an, economia mondială va traversa o importantă fază şi
anume criza mondială. Efectele crizei s-au propagat şi la nivelul economiei româneşti, ceea ce face ca
şi judeţul Vaslui să simtă, din plin, efectele acesteia.
În vederea diminuării efectelor negative ale crizei financiare, se impune, ca la nivelul fiecărei
unităţi administrative să se ia o serie de măsuri care să vizeze reducerea substanţială a cheltuielilor,
asigurând în acelaşi timp funcţionarea instituţiilor publice şi finanţarea unor acţiuni de interes
judeţean.
În acest sens, în prezentul proiect de hotărâre, am în vedere limitarea mărimii parcului auto, la
nivelul celui existent, la finele anului 2008 şi totodată propun stabilirea unor normative de cheltuieli
privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehicule de transport persoane şi marfă la aparatul de
specialitate şi unităţile publice din subordinea Consiliului judeţean sau care se finanţează de la bugetul
local al judeţului, precum şi reducerea cheltuielilor lunare ce privesc poşta, telecomunicaţiile şi
internetul.
Cum exemplul personal constituie un model de bună practică, în proiectul de hotărâre am
propus reducerea substanţială a normativului lunar de carburanţi la autovehiculele ce deservesc
conducerea Consiliului judeţean Vaslui şi aparatul de specialitate.
În sprijinul acestei idei, voi prezenta în continuare situaţia existentă la această dată şi
propunerea de norme, de consum, la carburanţi pentru anul 2009 şi anume:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SPECIFICAŢIE

preşedinte
vicepreşedinte
vicepreşedinte
secretar
direcţia economică +direcţia integrare
direcţia tehnică
serviciul administrativ

Limită maximă
litri/lună/autovehicul
Aprobat cu
Hotărârea
Propunere pentru
CJ Vaslui
anul 2009
nr.72/2004
500
350
400
250
400
250
400
200
350
200
350
250
200
150

Pentru celelalte instituţii ce se finanţează de la bugetul local, am considerat că asigurarea a câte
50 litri carburanţi pe lună pentru transport persoane şi a câte 70 litri pentru transport marfă, utilizaţi cu
mult simţ de răspundere, vor asigura funcţionarea instituţiilor la parametri normali.
Deoarece pe parcursul execuţiei bugetare este posibil ca să apară diverse acţiuni pentru care
necesarul de carburanţi trebuie să fie mai mare, în proiectul de hotărâre, am prevăzut ca ordonatorul
principal de credite bugetare să poată aproba suplimentarea cotei lunare, astfel încât instituţiile ce se
finanţează de la bugetul local al judeţului Vaslui să-şi poată desfăşura activitatea în condiţii normale.
Referitor la stabilirea normativelor lunare de cheltuieli cu poşta, telecomunicaţiile şi internetul,
menţionez că am analizat situaţia existentă la fiecare instituţie în parte precum şi la aparatul de
specialitate. Aici am luat în calcul atât telefonia mobilă cât şi cea fixă precum şi cheltuielile cu
trimiterile poştale şi internetul.
La telefonia mobilă am considerat că asigurarea unui necesar de 100 lei/lună (aproximativ 10
Euro+TVA) la salariaţii din conducere şi 50 lei/lună la ceilalţi beneficiari, utilizaţi în mod judicios,
asigură rezolvarea multiplelor probleme administrative pe care le are aparatul de specialitate al
Consiliului judeţean Vaslui, cât şi celelalte instituţii ce se finanţează din bugetul local al jud. Vaslui.
În vederea obţinerii unor rezultate pozitive, în sensul economisirii a importante fonduri, la
bugetul local al judeţului Vaslui, în proiectul de hotărâre, am prevăzut ca depăşirea normelor de
6

consum lunare la carburanţi cât şi limitele de cheltuieli la poştă, telecomunicaţii şi internet, să atragă
răspunderea materială şi/sau disciplinară a celui care nu a lut măsuri de încadrare în nivelele aprobate.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez rugămintea de a aproba proiectul de
hotărâre în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.16/2009
privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie din cadrul proiectului
„Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui”
având în vedere raportul de necesitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului nr.7935 din 25.02.2009, privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de
investiţie din cadrul proiectului „Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui”;
având în vedere Legea nr.388/2006 pentru ratificarea Acordul-cadru de împrumut dintre
România şi Banca de Dezv. a Cons. Europei, destinat finanţării proiectului „Iniţiativa Copiii Străzii;
având în vedere prevederile Manualului de implementare pentru finanţarea de subproiecte prin
Proiectul “Iniţiativa copiii străzii” ;
având în vedere Avizul Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului judeţean Vaslui
nr. 04 din 25.02.2009;
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), alin (3) lit.f) si alin (5) lit.a) pct.2 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei 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 studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţie din cadrul proiectului
„Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui” , cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în
anexa ce face parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2 – Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face din : împrumut de la
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei derulat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului, bugetul de stat şi bugetul local al judeţului Vaslui.
Art. 3 – Cheltuielile diverse şi neprevăzute, precum şi alte cheltuieli suplimentare, apărute pe
parcursul realizării obiectivului de investiţii mai sus menţionat, va fi suportat din surse proprii, din
bugetul local al judeţului Vaslui.
Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
Vaslui, 27 februarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexă
la Hotărârea nr.16/2009
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI PRIVIND PROIECTUL
„ ADĂPOST DE ZI ŞI NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII VASLUI”
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1. Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) : 982.618 lei ,
din care C+M (cu TVA) : 624.707 lei ;
2. Durata de realizare a investiţiei : 10 luni ;
3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):
Capacitatea fizică : 3 dormitoare, 1 cameră de zi, un cabinet medical+izolator, 2 birouri consiliere,
2 birouri personal, una bucătărie+loc servit masa, una spălătorie/călcătorie+spaţiu depozitare rufărie;
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii din
cadrul proiectului „Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui”
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii din
cadrul proiectului „Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui” , ce se prezintă pentru
dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră este elaborat în conformitate cu prevederile art. 91, alin (1) lit.
(a) şi , alin (2) lit. (b), şi ale art. 97, alin (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, ale art 107, alin. (1), lit. (a) şi lit. (c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, ale Ordinul Secretarului de Stat al Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind
serviciile destinate protecţiei copiilor străzii.
Se are în vedere înfiinţarea unui Adăpost de zi şi noapte pentru copii străzii, în cadrul
Proiectului “Iniţiativa Copiii Străzii", finanţat conform prev. Acordului de Împrumut între România şi
Banca de Dezvoltare a Cons. Europei F/P 1480 Add1(2005), ratificat prin Legea nr.388/2006.
Suprafaţa construită a adapostului va fi compartimentată astfel:
Spaţii de locuit : 3 dormitoare –72,60 mp
Spaţiu pentru activităţi zilnice- cameră zi - 22,58 mp;
Grupuri sanitare – 27,75 mp
Spaţiu pentru prim ajutor (medical/ triaj) – cabinet medical + izolator – 15,9 mp;
Birouri - 31,40 mp
Spaţii depozitare, spaţii de pregătire şi servire hrană;
Spaţii pentru spălătorie/ călcătorie– 17,30 mp;
Spaţii pentru depozitare – 17,30 mp;
Spaţii tehnice şi auxiliare (holuri etc.) – 69,43 mp;
Total suprafaţa utilă : 292,87 mp
Total suprafaţă construită : 352,80 mp
Potrivit documentaţiei elaborate, valoarea totală a întregului proiect este de 982.618 lei cu
TVA, din care, finanţarea nerambursabilă este de 770.436 lei cu TVA.
Prin Avizul nr. 04 din data de 25.02.2009, Consiliul tehnico-economic al Consiliului judeţean
Vaslui a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din proiectul „Adăpost de zi
şi noapte pentru copiii străzii Vaslui”, care sunt prevăzuţi în anexă la proiectul de hotărâre propus.
În conformitate cu art. 6.2 din Manual de Implementare pentru finanţarea de subproiecte prin
proiectul “Iniţiativa copiii străzii”, finanţat conform prevederilor Acordului de Împrumut între
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1480 Add1(2005), ratificat prin Legea nr.
388/2006, aprobat prin Ordinul Secretarului de Stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Drepturilor Copilului, nr. 14/30.01.2008, Consiliul Judeţean trebuie să adopte o Hotărâre prin care se
aprobă studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Adăpost de zi şi
noapte pentru copiii străzii Vaslui” .
Faţă de cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl aprobaţi 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.17/2009
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) şi art. 91 alin. (2) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată
în conformitate cu prevederile art. 128 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare;
având în vedere avizul nr. 1474121/21.01.2009 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
în temeiul art. 91 alin. (2) lit. “c” coroborat cu art. 104 alin. (2) lit. “a” şi art. 97 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă transformarea unui post de funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I,
gradul principal, treapta 1 în consilier I, grad superior, treapta 3, în vederea promovării
funcţionarului public în grad profesional, ca urmare a susţinerii examenului de promovare.
Art. 2 – Se aprobă trecerea postului de funcţie publică de execuţie de referent de specialitate,
clasa II, grad superior, treapta 1, din cadrul Unităţii de implementare a proiectului (UIP) – „Sistem
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” în cadrul Compartimentului pentru
monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice al Direcţiei tehnice.
Art. 3 – Se aprobă structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean
Vaslui, conform anexei nr. 1.
Art. 4 – Se aprobă statul de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului judeţean Vaslui, conform anexei nr. 2.
Art. 5 – Anexele nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 46/2008, cu modificările
ulterioare, se înlocuiesc cu anexele nr. 1şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 27 februarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
ANEXA nr.2
la Hotărârea nr.17 /2009

1
2-3

TREAPTA DE
SALARIZARE

DENUMIRE COMPARTIMENT, FUNCTII

GRADUL

Nr. crt.

CLASA
(Gr/Tr)

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

FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA
PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE
TOTAL APARAT DE SPECIALITATE

1
2
3

CABINETUL PRESEDINTELUI
Consilier
Consilier
SECRETARUL JUDETULUI

I

S
S
S

TOTAL

3
1
2
141
2
1
1
1

FP CM

104 37
0
2
.
1
.
1
1
0
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4-5
6-7
8
9
10
11
12
13-14
15
16
17

18
19
20
21
22-23
24
25
26

27
28
29
30
31-32
33
34
35
36
37
38
39-40
41

42
43
44
45
46
47
48-49
50
51
52

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
Auditor
I
superior
1
S
Auditor
I
asistent
1
S
Auditor
I
asistent
3
S
BIROUL CONTABILITATE
Sef birou - consilier
I
superior
1
S
Consilier
I
superior
1
S
Consilier
I
asistent
1
S
Consilier
I
asistent
2
S
Consilier
I
asistent
3
S
Referent
III
superior
1
M
Inspector de specialitate
Gr. Deb
S
Referent
Tr.IA
M
SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, RELATII
MASS-MEDIA, INFORMARE CETATENI
Sef serviciu - consilier
I
superior
1
S
Consilier
I
superior
1
S
Consilier
I
principal
2
S
Consilier
I
principal
3
S
Consilier
I
asistent
3
S
Consilier
I
debutant
S
Consilier
I
principal
2
S
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA
Director executiv-consilier juridic
I
superior
1
S
COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS SI COORDONAREA
CONSILIILOR LOCALE
Consilier juridic
I
superior
3
S
Consilier juridic
I
principal
3
S
Consilier juridic
I
asistent
1
S
Consilier juridic
I
asistent
3
S
Consilier
I
asistent
1
S
Referent
Tr. IA
M
COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL SI CONSILIERII
Consilier
I
principal
1
S
Consilier
I
principal
3
S
Consilier
I
asistent
3
S
Consilier
I
principal
2
S
Referent
III
superior
1
M
Referent
Tr.IA
M
Arhivar
Tr.II
M
COMPARTIMENT REDACŢIONAL DE EDITARE A MONITORULUI
OFICIAL AL JUDEŢULUI VASLUI
Inspector de specialitate
Gr. I
S
Inspector de specialitate
Gr. III
S
DIRECTIA ECONOMICA
Director executiv-consilier
I
superior
1
S
Director executiv adjunct-consilier
I
superior
1
S
COMPARTIMENT BUGET-FINANTE
Consilier
I
superior
3
S
Consilier
I
asistent
3
S
Referent
III
superior
1
M
Secretar dactilograf
Tr.I
M
COMPARTIMENT INFORMATICA
Consilier
I
superior
1
S
Consilier
I
superior
3
S

5
2
2
1
9
1
1
1
1
2
1
1
1

5
2
2
1
7
1
1
1
1
2
1
-

0
2
1
1

8

8

0

1
1
1
1
2
1
1
18
1

1
1
1
1
2
1
1
12
1

6
-

7

6

1

1
1
1
1
2
1
8
1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
-

1
3
2
1

2

0

2

1
1
17
1
1
5
1
1
2
1
6
1
1

12
1
1
4
1
1
2
6
1
1

1
1
5
1
1
0
-

10

53
54-55
56

57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73-75

76-78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92-93
94-95
96
97

Consilier
I
principal
1
S
Consilier
I
asistent
3
S
Consilier
I
principal
2
S
SERVICIUL ADMINISTRATIV, PROTECTIA MUNCII SI APARARE
IMPOTRIVA INCENDIILOR
Referent-sef serviciu
Tr.IA
M
Inspector de specialitate
Gr. II
S
Referent
Tr.IA
M
Magaziner
Tr.I
M
DIRECTIA TEHNICA
Director executiv-consilier
I
superior
1
S
Director executiv adjunct-consilier
I
superior
1
S
SERVICIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII
PUBLICE
Sef serviciu - consilier
I
superior
1
S
Consilier
I
superior
1
S
Consilier
I
superior
2
S
Consilier
I
principal
3
S
Consilier
I
asistent
1
S
Consilier
I
asistent
3
S
Referent
III
superior
2
M
Referent
Tr.IA
M
COMPARTIMENT LUCRARI PUBLICE, INVESTITII
Consilier
I
superior
1
S
Consilier
I
superior
3
S
Consilier
I
asistent
3
S
COMPARTIMENT INVESTITII SI REABILITARE DRUMURI
JUDETENE
Consilier
I
superior
1
S
Consilier
I
superior
3
S
Consilier
I
debutant
S
COMPARTIMENT PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR
COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE
Consilier
I
superior
1
S
Referent de specialitate
II
superior
1
SSD
Consilier
I
asistent
3
S
Referent
III
superior
1
M
COMPARTIMENT PENTRU PROTECTIA PLANTELOR
Inspector de specialitate
Gr. IA
S
Inspector de specialitate
Gr. III
S
AUTORITATEA JUDETEANA DE TRANSPORT
Consilier
I
superior
1
S
Consilier
I
asistent
3
S
AUTORITATEA DE AUTORIZARE
Consilier
I
superior
1
S
Consilier
I
asistent
3
S
BIROUL DE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL
JUDETULUI
Sef birou - consilier
I
superior
1
S
Consilier
I
superior
3
S
Consilier
I
asistent
3
S
Referent
III
superior
3
M
ARHITECT SEF
Arhitect sef-consilier
I
superior
1
S
COMPARTIMENT URBANISM AMENAJAREA TERITORULUI,
DISCIPLINA IN CONSTRUCTII SI CADASTRU IMOBILIAR EDILITAR

1
2
1

1
2
1

-

4

0

4

1
1
1
1
36
1
1

33
1
1

1
1
1
1
3
-

8
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
3

7
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
3

1
-

5

5

0

3
1
1

3
1
1

-

4

4

0

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1

1
1
1
1
0
2
1
1
2
1
1

2
1
1
0
0
-

6

6

0

1
2
2
1
7
1

1
2
2
1
6
1

1
-

6

5

1

1
0
-
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98-99
100
101
102
103

104
105
106
107
108-109
110-111
112-113
114-115

116
117
118-119
120
121
122

123
124-126
127
128

129135
136
137
138
139-141

Consilier
I
superior
1
S
Consilier
I
asistent
3
S
Consilier
I
debutant
S
Referent
III
superior
1
M
Secretar dactilograf
Tr.1
M
DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALA, INTEGRARE EUROPEANA,
RELATII INTERNATIONALE
Director executiv-consilier
I
superior
1
S
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA, INTEGRARE EUROPEANA
Sef serviciu-consilier
I
superior
1
S
Consilier
I
superior
1
S
Consilier
I
superior
3
S
Consilier
I
principal
3
S
Consilier
I
asistent
1
S
Consilier
I
asistent
2
S
Consilier
I
asistent
3
S
COMPARTIMENT COOPERARE INTERNATIONALA SI RELATIA CU
ONG
Consilier
I
superior
2
S
Consilier
I
superior
3
S
Consilier
I
asistent
2
S
COMPARTIMET MANAGEMENTUL CALITATII
Consilier
I
principal
3
S
Consilier
I
asistent
3
S
Auditor
I
asistent
3
S
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (UIP)– „Sistem
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”
Consilier
I
asistent
3
S
Consilier, inspector de specialitate
Gr. IA
S
Referent, inspector de specialitate
Gr. IV
S
Referent, inspector de specialitate
Gr. deb
S
MUNCITORI INTRETINERE EXPLOATARE SI PERSONAL DE
DESERVIRE GENERALA
Sofer
Tr.IA
Muncitor (fochist)
Tr.III
Muncitor (tâmplar)
Tr.III
Muncitor (mecanic auto)
Tr.III
Ingrijitor
Tr.I

2
1
1
1
1

2
1
1
1
-

1

16
1
11
1
1
1
2
2
2
2

16
1
11
1
1
1
2
2
2
2

0
0
-

4

4

0

1
1
2
3
1
1
1

1
1
2
3
1
1
1

0

6
1
3
1
1

1
1
-

5
3
1
1

13

0

13

7
1
1
1
3

-

7
1
1
1
3

-

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
E X P U N E R E DE M O T I V E
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al personalului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al personalului din
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, este motivat de faptul că un funcţionar public
ocupant al postului de consilier clasa I, grad principal, treapta 1, îndeplinind condiţiile prevăzute de
lege pentru promovarea în grad profesional superior a participat la examenul de promovare susţinut în
acest sens.
In conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, promovarea în gradul imediat superior celui deţinut de funcţionarul
public se face prin concurs sau examen, organizat anual, prin transformarea postului ocupat de
funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.
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Pentru transformarea postului, pe baza raportului final al concursului de promovare în grad
profesional, s-a solicitat şi obţinut Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.
1474121/21.01.2009, conform art. 128 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, mutarea definitivă a unui funcţionar public în cadrul altui
compartiment se dispune de conducătorul autorităţii cu repartizarea postului corespunzător funcţiei
publice deţinute.
În acest context, propun trecerea postului de funcţie publică de execuţie de referent de
specialitate, clasa II, grad superior, treapta 1, din cadrul Unităţii de implementare a proiectului (UIP)
– „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” în cadrul
Compartimentului pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice al Direcţiei tehnice,
al cărui ocupant este domnul Nistor Ioan. Propun această modificare pentru a asigura desfăşurarea în
bune condiţii a activităţii direcţiei tehnice în domeniul monitorizării serviciilor comunitare de utilităţi
publice.
Având în vedere considerentele mai sus prezentate, iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care
îl 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.18/2009
privind modificarea statului de funcţii al
Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui privind
propunerea de modificare a statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul”
Vaslui;
în conformitate cu prevederile art.7 şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind
nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale,
coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009;
în temeiul art. 91 alin 1 lit „a”, alin 2 lit „c” şi a art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă transformarea postului de bibliotecar, cu nivel de studii postliceale treapta I
din cadrul compartimentului Sala de lectură, în bibliotecar, cu nivel de studii superioare gradul IA, în
vederea promovării persoanei ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată.
Art. 2 - Se aprobă transformarea postului de bibliotecar, cu nivel de studii medii treapta IA
din cadrul compartimentului Sala de lectură, în bibliotecar, cu nivel de studii superioare gradul IA, în
vederea promovării persoanei ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată.
Art. 3 - Se aprobă transformarea postului de bibliotecar, cu nivel de studii medii treapta IA din
cadrul compartimentului Împrumut la domiciliu pentru adulţi, în bibliotecar, cu nivel de studii
superioare gradul IA, în vederea promovării persoanei ca urmare a absolvirii studiilor superioare de
lungă durată.
Art. 4 - Se aprobă transformarea postului de conservator, cu nivel de studii medii treapta I din
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cadrul Laboratorului de patologie, conservare şi recondiţionare documente, în conservator, cu nivel de
studii superioare gradul I, în vederea promovării persoanei ca urmare a absolvirii studiilor superioare
de lungă durată.
Art. 5 – Se aprobă transformarea postului unic de consilier juridic, şef serviciu, din cadrul
Serviciului Juridic Contencios – Resurse Umane; Activităţi de întreţinere şi deservire cu nivel de
studii superioare, grad profesional IV în consilier juridic, studii superioare, grad profesional III, în
vederea promovării persoanei, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare în gradul de salarizare
imediat următor.
Art. 6 – Statul de funcţii din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui,
prevăzut în Anexa 2 la Hotărârea nr. 78/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte
cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 27 februarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

Anexa
la Hotărârea nr.18/2009
STAT DE FUNCŢII
al personalului Bibliotecii Judeţene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
Nr. Crt.

Denumirea compartimentului şi funcţiei
de execuţie

de conducere

Nr. Posturi

Nivel studii
Gr./Tr.

CONDUCEREA BIBLIOTECII = 3
1
Bibliotecar
de conducere director
1
S
IA
2
Bibliotecar director adj. de specialitate
1
S
IA
3
Economist
contabil şef
1
S
IA
SERV ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE PENTRU PERSONALUL DIN REŢEA; PROGRAME CULTURALE = 3
4
Bibliotecar
şef serviciu
1
S
IA
5
Bibliotecar
1
S
IA
6
Bibliotecar
1
S
II
SERVICIUL INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ ; MARKETING; PROIECTE; RELAŢII INTERNAŢIONALE;
ACTIVITATE EDITORIALĂ = 7
7
Bibliotecar
şef serviciu
1
S
IA
8-9
Bibliotecar
2
S
IA
10-11
Bibliotecar
2
S
I
12
Bibliotecar
1
S
II
13
Sociolog-Psiholog
1
S
principal
SERV. JURIDIC CONTENCIOS – RESURSE UMANE; ACTIVITĂŢI DE ÎNTREŢINERE ŞI DESERVIRE = 12
14
Consilier juridic
şef serviciu
1
S
III
15-16
Consilier
2
S
IA
17
Consilier
1
S
II
18-23
Îngrijitor
6
I
24
Şofer
1
25
Muncitor calificat
1
III
CENTRUL DE INFORMARE COMUNITARĂ = 3
26
Bibliotecar
1
S
I
27
Bibliotecar
1
S
II
28
Bibliotecar
1
S
debutant
LABORATOR DE PATOLOGIE, CONSERVARE ŞI RECONDIŢIONARE DOCUMENTE = 5
29
Conservator, restaurator
1
S
I
30
Conservator, restaurator
1
S
II
31
Conservator
1
S
I
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32-33
Conservator
2
M
I
SERVICIUL INFORMATIZARE, ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA REŢELEI DE CALCULATOARE = 3
34
Analist, inginer sistem
şef serviciu
S
1
IA
35
Analist, inginer sistem
S
II
1
36
Analist, inginer sistem
S
debutant
1
SERVICIUL COORDONAREA BAZEI DE DATE, PUBLICAŢII, ARHIVARE = 2
37
Bibliotecar
şef serviciu
1
S
IA
38
Bibliotecar
1
S
II
COMPARTIMENT COMPLETAREA COLECŢIILOR, EVIDENŢA, CATALOGAREA, CLASIFICAREA,
INDEXAREA DOCUMENTELOR = 4
39-40
Bibliotecar
2
S
IA
41
Bibliotecar
1
S
I
42
Bibliotecar
1
SSD
I
SERVICIUL COMUNICAREA COLECŢIILOR, RELAŢII CU PUBLICUL; RELAŢII ŞI SCHIMBURI
INTERBIBLIOTECARE = 32
COMPARTIMENT SALA PERIODICE = 3
43
Bibliotecar
şef serviciu
1
SSD
I
44
Bibliotecar
1
S
I
45
Bibliotecar
1
M
IA
FILIALĂ ZONA SPITAL =3
46-47
Bibliotecar
2
S
II
48
Bibliotecar
1
S
debutant
FILIALĂ ZONA GĂRII=3
49-50
Bibliotecar
2
S
II
51
Bibliotecar
1
S
debutant
LUDOTECA=4
52-55
Bibliotecar
4
S
II
COMPARTIMENT SALA DE LECTURĂ=6
56
Bibliotecar
1
S
IA
57-58
Bibliotecar
2
S
II
59
Bibliotecar
1
S
IA
60
Bibliotecar
1
S
IA
61
Bibliotecar
1
M
II
COMPARTIMENT ÎMPRUMUT LA DOMICILIU PENTRU ADULŢI=5
62
Bibliotecar
1
S
I
63-64
Bibliotecar
2
SSD
I
65
Bibliotecar
1
S
IA
66
Bibliotecar
1
M
I
COMPARTIMENT ÎMPRUMUT LA DOMICILIU PENTRU COPII=5
67-68
Bibliotecar
2
S
II
69
Bibliotecar
1
SSD
I
70-71
Bibliotecar
2
PL
I
COMPARTIMENT MEDIATECĂ=3
72-73
Bibliotecar
2
S
IA
74
Bibliotecar
1
S
I
COMPARTIMENT FINANCIAR – CONTABILITATE = 2
75
Contabil / referent
1
M
IA
76
Casier
1
M
I

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii
al Bibliotecii Judeţene „ Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Nicolae
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Milescu Spătarul” Vaslui ce se prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră este elaborat
având în vedere solicitarea conducerii instituţiei prin adresa nr. 137/19.02.2009 şi în temeiul
prevederilor art. 104 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 7 şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind
nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale,
coroborate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 1/2009, promovarea persoanelor încadrate pe
posturi unice şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă
activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de
nivel superior. Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe
funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior,
specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional
corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază
avut. În acest context propun transformarea următoarelor posturi în vederea promovării persoanelor
ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată:
• un post de bibliotecar, cu nivel de studii postliceale treapta I din cadrul compartimentului Sala
de lectură, în bibliotecar, cu nivel de studii superioare gradul IA;
• un post de de bibliotecar, cu nivel de studii medii treapta IA din cadrul compartimentului Sala
de lectură, în bibliotecar, cu nivel de studii superioare gradul IA;
• un post de bibliotecar, cu nivel de studii medii treapta IA din cadrul compartimentului
Împrumut la domiciliu pentru adulţi, în bibliotecar, cu nivel de studii superioare gradul IA,
• un post de conservator, cu nivel de studii medii treapta I din cadrul Laboratorului de patologie
conservare şi recondiţionare documente, în conservator, cu nivel de studii superioare gradul I
Ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare în gradul de salarizare imediat următor
propun transformarea postului unic de consilier juridic, şef serviciu, studii superioare, grad
profesional IV din cadrul Serviciului juridic contencios – resurse umane, activităţi de întreţinere şi
deservire în consilier juridic, şef serviciu, studii superioare, grad profesional III.
Având în vedere prevederile legale de mai sus menţionate, supun dezbaterii şi aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.19/2009
privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic
din cadrul unităţilor de învăţământ special
având în vedere prevederile art.25 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 538/2001
privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat,
modificat prin Hotărârea Guvernului nr.174/2003;
în temeiul art. 91 alin. (2) litera „c” şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă numărul şi structura personalului nedidactic din cadrul Centrului Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă „AURORA” Vaslui conform anexei nr. 1.
Art. 2 – Se aprobă numărul şi structura personalului nedidactic din cadrul Centrului Şcolar
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pentru Educaţie Incluzivă „C-tin PUFAN” Vaslui conform anexei nr. 2.
Art. 3 – Se aprobă numărul şi structura personalului nedidactic din cadrul Şcolii de Arte şi
Meserii „SFÂNTA ECATERINA” Huşi conform anexei nr. 3.
Art. 4 – Se aprobă numărul şi structura personalului nedidactic din cadrul Şcolii speciale
Negreşti conform anexei nr. 4.
Art. 5 – Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorii unităţilor de
învăţământ special: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „AURORA” Vaslui, Centrul Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă „C-tin PUFAN” Vaslui, Şcoala de arte şi meserii „Sfânta Ecaterina” Huşi şi
Şcoala specială Negreşti.
Vaslui, 27 februarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr.19/2009
NUMĂRUL ŞI STRUCTURA
personalului nedidactic din cadrul CENTRULUI SCOLAR PENTRU
EDUCATIE INCLUZIVĂ „AURORA” VASLUI
Nr. Crt.
1
2-4
5-8
9-10
11-13
14-16
17-27
28-29
30-31
32

Denumirea funcţiei
Magaziner
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor necalificat
Îngrijitor
Paznic
Paznic
Şofer

Nr. Posturi
1
3
3,5
2
3
3
11
2
2
1

Nivel studii
M

Gr./Tr.
I
III
IV
V
VI
I
I
II
Anexa nr. 2
la Hotărârea nr.19/2009

NUMĂRUL ŞI STRUCTURA
personalului nedidactic din cadrul CENTRULUI SCOLAR PENTRU
EDUCATIE INCLUZIVĂ „CONSTANTIN PUFAN” VASLUI
Nr.
Crt.
1
2-3
4
5-9
10-13
14-16
17-20

Denumirea funcţiei
Magaziner
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Îngrijitor
Îngrijitor
Paznic

Nr. Posturi

Nivel studii

1
2
1
5
4
3
4

M

Gr./Tr.
II(debutant)
III
IV
VI
I
II
II
Anexa nr. 3
la Hotărârea nr.19/2009

NUMĂRUL ŞI STRUCTURA
personalului nedidactic din cadrul ŞCOLII DE ARTE ŞI MESERII „SFÂNTA ECATERINA” HUŞI
Nr.
Denumirea funcţiei
Nr. Posturi
Nivel studii
Crt.
Gr./Tr.
17

1-2
3-6
7-11
12
13-23
24-27
28-29

Magaziner
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Îngrijitor
Paznic
Şofer

2
4
4,5
1
10,5
4
2

M

I
II
III
VI
I
I
Anexa nr. 4
la Hotărârea nr.19/2009

NUMĂRUL ŞI STRUCTURA
personalului nedidactic din cadrul ŞCOLII SPECIALE NEGREŞTI
Nr.
Crt.
1
2
3-4
5-9
10-18
19-22
23

Denumirea funcţiei
Magaziner
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Îngrijitor
Paznic
Şofer

Nr. Posturi

Nivel studii

1
1
2
5
9
4
1

M

Gr./Tr.
II
II
V
VI
I
I

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din cadrul
unităţilor de învăţământ special
Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din
cadrul unităţilor de învăţământ special este iniţiat în baza prevederilor art.25 alin. (4) din anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea
învăţământului preuniversitar de stat, modificat prin Hotărârea Guvernului nr.174/2003, potrivit căreia
numărul şi structura personalului nedidactic din învăţământul special se aprobă de către consiliile
judeţene la propunerea preşedinţilor consiliilor judeţene pe baza solicitărilor directorilor unităţilor de
învăţământ respective.
Pentru anul şcolar 2009 - 2010, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, numărul de
personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat a fost stabilit
de Inspectoratul Şcolar JudeţeanVaslui.
Având în vedere modificările intervenite în legislaţia în domeniu, ca personal nedidactic în
cadrul unităţilor de învăţământ special de interes judeţean rămâne numai personalul operativ şi de
servire al acestora.
Urmărind încadrarea în numărul şi structura personalului aprobat de Inspectoratul Şcolar
Judeţean Vaslui, propunerile directorilor unităţilor de învăţământ special a căror finanţare se asigură
prin bugetul local al judeţului Vaslui, sunt:
 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “AURORA” Vaslui :
- magaziner
1
- îngrijitor
11
- paznic
4
- şofer
1
- muncitor calificat întreţinere
11,5
- muncitor necalificat
3
Total personal operativ şi de servire:
31,5
 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ” C-tin Pufan” Vaslui:
- magaziner
1
18

- îngrijitor
7
- paznic
4
- muncitor calificat întreţinere
8
Total personal operativ şi de servire:
20
 Şcoala de Arte şi Meserii “SFÂNTA ECATERINA” Huşi:
- magaziner
2
- îngrijitor
10,5
- paznic
4
- şofer
2
- muncitor calificat întreţinere
9,5
Total personal operativ şi de servire:
28
 Şcoala Specială Negreşti:
- magaziner
1
- îngrijitor
9
- paznic
4
- şofer
1
- muncitor calificat întreţinere
8
Total personal operativ şi de servire:
23
La stabilirea numărului de personal nedidactic pe fiecare unitate de învăţământ special în parte
s-au avut în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1.251 din 13 octombrie 2005 privind unele
măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială
a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi
special integrat.
Având în vedere cele mai sus prezentate, iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun
spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalchi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.20/2009
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2009
în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, şi prevederile art. 12 din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului
de ocupare a funcţiilor publice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor publici nr. 7660/2006;
în temeiul art. 91 alin. (1) lit. „f” şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judetean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine pe anul 2009, în structura
prevăzută în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 –Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Serviciul management resurse
umane, relaţii mass – media, informare cetăţeni al CJV, Direcţia Generală de Asistenţă Soc. şi
Protecţia Copilului Vs şi Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidentă a Persoanelor Vaslui
Vaslui, 27 februarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează,
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
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ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr.20/2009
PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN VASLUI PENTRU ANUL 2009

Functia publica
secretar al judetului
director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor
administraţiei publice locale
director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităţilor
administraţiei publice locale
sef serviciu
sef birou
functii publice de conducere specifice
Total categoria functionari publici de conducere
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional asistent
consilier juridic clasa I grad profesional principal
consilier juridic clasa I grad profesional superior
consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional superior
Total functii publice clasa I
referent de specialitate clasa II grad profesional superior
Total functii publice clasa II
referent clasa III grad profesional superior
Total functii publice clasa III
Total functii publice executie
Total functii publice

Nr.maxim
de functii
Nr.maxim de
Nr. maxim de publice
Nr. maxim de Nr. maxim de functii publice care vor fi
functii
publice care functii publice functii publice rezervate
ocupate
vor fi
supuse
rezervate
promovării
prin
reorganizării promovării
infinţate
rapide
recrutare

Nr. de
Nr. de
Nr. maxim functii
functii
de functii publice
publice
ocupate vacante
publice
1
1
4

4

2
3
2
1
13
4

2
3
1
1
12
2

2
2
1
1
3
33
12
24
82
1
1
8
8
91
104

1
1
1

1
1
2

1
0

0
1

1

26
8
20
59
1
1
7
7
67
79

1
1

0

0
1
1
24
25

1
2

1
1
1

1
1

1
3
7
4
4
23

0

9
3
14
0
0
14
14

1

6
2
10
1
1
3
3
14
14

2
1
4

6
2
9

1
3
7
5
4
24

0

0

0

0
4
4

0
9
9

0
24
25
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ANEXA Nr.2
la Hotărârea nr.20/2009
PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI
PENTRU ANUL 2009

Functia publica
director general
director general adjunct
sef serviciu
sef birou
Total categoria functionari publici de conducere
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional debutant
consilier juridic clasa I grad profesional asistent
consilier juridic clasa I grad profesional principal
consilier juridic clasa I grad profesional superior
consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional superior
Total functii publice clasa I
referent de specialitate clasa II grad profesional superior
Total functii publice clasa II
referent clasa III grad profesional asistent
referent clasa III grad profesional principal
referent clasa III grad profesional superior
Total functii publice clasa III
Total functii publice executie
Total functii publice

Nr. de
Nr. de
Nr. maxim functii
functii
de functii publice
publice
ocupate vacante
publice
1
1
3
2
1
10
10
8
7
1
22
20
2
1
1
1
1
1
1
2

2

2
15
89
40
31
182
5
5
10
3
20
33
220
242

2
6
68
24
15
119
4
4
7
3
19
29
152
172

Nr.maxim
de functii
Nr.maxim de
Nr. maxim de publice
Nr. maxim de Nr. maxim de functii publice care vor fi
functii
ocupate
publice care functii publice functii publice rezervate
vor fi
supuse
rezervate
promovării
prin
reorganizării promovării
recrutare
infinţate
rapide

1
6
7

1
1
2
9
21
16
16
63
1
1
3

43
21
4
4
76
0

0

0

1
1
7
9

0

1
1
1
1

1
1
6
1
1
9

6
1
1
9

0

0

0

0

1
1
10
10

0
0
0

52
36
19
19
130
1
1
3

1
1
4
68
70

1
1
77
84

1
10
10

1
4
135
144
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ANEXA Nr.3
la Hotărârea nr.20/2009
PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA PERSOANELOR PENTRU ANUL
2009

Functia publica
director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate
sef birou
Total categoria functionari publici de conducere
consilier juridic clasa I grad profesional asistent
consilier juridic clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional superior
Total functii publice clasa I
Total functii publice clasa II
referent clasa III grad profesional superior
Total functii publice clasa III
Total functii publice executie
Total functii publice

Nr.maxim de Nr. maxim de Nr. maxim
Nr.
Nr. de
Nr. de
functii
functii
de functii
maxim de functii
functii publice care
publice
publice
functii
publice publice
vor fi
supuse
rezervate
publice ocupate vacante
infinţate
reorganizării promovării
1
1
1
1
1
2
1
1
0
1
0
1
1
1
1
5
5
3
3
3
3
1
1
1
10
10
0
5
4
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
11
11
0
5
4
0
13
12
1
5
5
0

Nr.maxim
Nr. maxim de functii
de functii
publice
care vor fi
publice
rezervate
ocupate
promovării
prin
recrutare
rapide
1
0

1

1
3
4
0

0
0

0
4
4

0
0
1
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
E X P U N E R E DE M O T I V E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine,
pentru anul 2009
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine,
pentru anul 2009, este elaborat în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) litera „b” din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţion. publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2009, se stabilesc numărul
maxim de funcţii publice rezervate promovării şi promovării rapide a funcţionarilor publici, numarul
maxim de funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare în anul 2009, cele care vor fi înfiinţate şi
respectiv supuse reorganizarii, precum şi numărul maxim de funcţii publice structurate pe categorii,
clase şi grade profesionale.
Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru ordonatorii principali de credite din administraţia
publică locală va fi aprobat cu respectarea observaţiilor şi propunerilor transmise de Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici.
Proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2009, elaborat cu respectarea
prevederilor din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, aprobate prin
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici nr. 7660/2006, a fost transmis spre
analiză Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu adresa nr. 415/26.01.2009, pentru care nu s-au
primit observaţii.
Prin prezentul proiect de hotărâre, se supune spre analiza şi aprobarea dvs. Planul de ocupare a
funcţiilor publice pentru anul 2009, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui
şi al instituţiilor publice din subordine, pentru care prin hotărâre, potrivit legii, s-au stabilit şi aprobat
funcţii publice, respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi
Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidentă a Persoanelor Vaslui.
Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2009, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului judetean Vaslui cuprinde numarul maxim de 104 funcţii publice aprobat prin Hotărârea
Consiliului judeţean Vaslui nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, din care 13 funcţii
publice de conducere şi 91 de execuţie structurate pe clase şi grade profesionale conform anexei nr. 1
la prezentul proiect de hotărâre. Din numărul total de funcţii publice, 79 posturi sunt ocupate şi 25
vacante care sunt propuse a fi ocupate prin recrutare. De asemenea se propune reorganizarea a 14
posturi de funcţie publică de execuţie în vederea promovării a 4 funcţionari publici care în anul 2009
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege de promovare în clasă sau grad superior şi a promovării
rapide a unui număr de 9 funcţionari publici.
Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2009, din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui cuprinde numărul maxim de 242 functii publice
aprobat prin Hotararea Consiliului judetean Vaslui nr. 164/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, din care 22 funcţii publice de conducere şi 220 de executie structurate pe clase şi grade
profesionale conform anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotarare. Din numarul total de funcţii
publice, 172 posturi sunt ocupate si 70 vacante, care sunt propuse a fi ocupate prin recrutare. De
asemenea se propune reorganizarea a 10 posturi de funcţie publică de execuţie în vederea promovării
în grade profesionale şi clase superioare a funcţionarilor publici care în anul 2009 îndeplinesc
condiţiile prevăzute de lege. Planul de ocupare cuprinde şi o creştere de 74 posturi de funcţie
publică, din care 7 de conducere şi 67 de funcţii publice de execuţie.
Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2009, din cadrul Serviciului Public
Comunitar Judeţean de Evidentă a Persoanelor Vaslui cuprinde numarul maxim de 13 funcţii publice
aprobat prin Hotararea Consiliului judetean Vaslui nr. 136/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, din care o funcţie publică de conducere şi 12 de execuţie structurate pe clase şi grade
profesionale conform anexei nr. 3 la prezentul proiect de hotarare. Din numărul total de funcţii
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publice, 12 posturi sunt ocupate şi unul vacant, şi care este propus a fi ocupat prin recrutare. De
asemenea se propune reorganizarea a 4 posturi de funcţie publică de execuţie în vederea promovării
rapide în grade profesionale a funcţionarilor publici care în anul 2009 îndeplinesc condiţiile prevăzute
de lege şi transformarea unui post de funcţie publică de conducere de şef birou în funcţie publică de
execuţie de consilier clasa I, grad superior, treapta 1.
Faţă de considerentele arătate mai sus, a fost iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean
Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2009 pe care vă rog să-l adoptaţi în forma
prezentată.
P R E S E D I N T E,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.21/2009
privind desfiinţarea Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului Vaslui
având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind
propunerea de desfiinţare a Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului Vaslui;
în temeiul dispoziţiilor art.104 alin.(1), lit.”a” şi ale art.109 alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă desfiinţarea Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului Vaslui.
Art.2. – Personalul Observatorului format din personalul contractual va fi preluat de Direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului a judeţului Vaslui şi va fi încadrat pe funcţii
conform pregătirii lor profesionale, începând cu data de 01 martie 2009.
Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Serviciul management resurse
umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia
copilului a judeţului Vaslui.
Vaslui, 21 februarie 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 desfiinţarea Observatorului jud. pentru Drepturile Copilului Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
În anul 2005, în baza Convenţiei încheiate cu reprezentantul UNICEF la Bucureşti, ca
partener, a fost înfiinţat Observatorul judeţean pentru Drepturile Copilului, organism independent
care să acţioneze ca un punct de observaţie unde informaţiile neclare despre copii şi tineri sunt
acumulate şi transformate în rapoarte comprehensive care pot servi drept bază pentru politicile de
dezvoltare în favoarea copiilor.
Principalele obiective ale Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului au fost acelea
de a promova drepturile copiilor şi tinerilor conform Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la
drepturile copilului precum şi a altor documente internaţionale similare, şi de a crea o metodă efectivă
pentru monitorizarea implementării drepturilor copiilor şi tinerilor din judeţ.
UNICEF, în calitate de partener, s-a angajat să realizeze următoarele :
a) să asigure experienţa tehnică oferită de către experţii locali sau internaţionali, să organizeze
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training-uri şi să acorde asistenţă tehnică de specialitate pentru echipa locală a Observatorului;
b) să asigure tehnica de calcul necesară pentru crearea bazei de date;
c) să ofere suportul necesar pentru realizarea primei analize a situaţiei copiilor din judeţul Vaslui;
d) să ofere suportul necesar pentru întocmirea primului Plan de acţiune pentru copiii din judeţul
Vaslui.
Ulterior, prin actele adiţionale încheiate, UNICEF – Reprezentanţa Bucureşti, s-a angajat să
realizeze următoarele:
a) să asigure prin experţi naţionali sau internaţionali asistenţă tehnică de specialitate pentru
recrutarea şi formarea echipei locale a OJDC Vaslui, să organizeze periodic cursuri de
instruire şi perfecţionare şi să asigure asistenţă tehnică de specialitate;
b) să asigure consultanţa necesară actualizării bazei de date precum şi a utilizării datelor
centralizate la nivel de OJDC Vaslui;
c) să asigure logistica necesară desfăşurării activităţii şi suport de birotică, documentaţie,
materiale informative, ghiduri şi alte instrumente necesare activităţii;
d) să ofere suportul necesar pentru realizarea şi publicarea “Analizei de situaţie a copiilor din
judeţul Vaslui” care se va constitui în instrument principal de lucru al OJDC Vaslui pentru
determinarea tuturor acţiunilor viitoare;
e) să ofere suportul necesar pentru întocmirea unui “Plan de acţiune pe termen scurt şi mediu
pentru copii din judeţul Vaslui”;
f) să asigure în funcţie de resursele disponibile, asistenţă tehnică şi financiară pentru
implementarea unor activităţi prioritare din cadrul Planului Anual de Activităţi.
În luna noiembrie 2008, UNICEF – Reprezentanţa Bucureşti, ne face cunoscut că urmare a
negocierilor purtate cu partenerii guvernamentali la nivel central, în baza mandatului acordat de
Guvernului României, UNICEF nu a mai semnat continuarea Memorandului de înţelegere cu
Consiliile judeţene privind Observatoarele judeţene pentru drepturile Copilului în anul 2008.
Având în vedre că în prezent nu există baza juridică pentru continuarea cooperării cu UNICEF
– Reprezentanţa Bucureşti şi Observatorul nu poate continua să funcţioneze în baza finanţării şi
sprijinului exclusiv al Consiliului judeţean Vaslui, propun desfiinţarea Observatorului judeţean pentru
Drepturile Copilului începând cu data de 01 martie 2009.
Personalul observatorului, format din personal contractual încadrat pe cele trei posturi de
inspector de specialitate, va fi preluat de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului a
judeţului Vaslui şi va fi încadrat pe funcţii conform pregătirii lor profesionale.
Faţă de considerentele arătate mai sus a fost iniţiat proiectul de hotărâre privind desfiinţarea
Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului, pe care vă rog să-l adoptaţi 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.22/2009
privind eliberarea, la cerere, a doamnei POP RODICA din funcţia de director al Centrului
judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui
având în vedere cererea doamnei Pop Rodica – director al Centrului judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, înregistrată sub nr.539 din 30.01.2009 prin
care solicită încetarea contractului de management, prin acordul părţilor, începând cu data 2.02.2009;
în temeiul art. 91 alin. (2) lit. „e” şi art. 97 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 POP RODICA se eliberează din funcţia de director al Centrului
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judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, la cerere.
Vaslui, 27 februarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
E X P U N E R E DE M O T I V E
la proiectul de hotărâre privind eliberarea, la cerere a doamnei POP RODICA din funcţia de director
al Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui
Proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcţia de director al Centrului judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, a doamnei POP RODICA are la bază cererea
sa, înregistrată cu nr. 539 din 30.01.2009, prin care solicită încetarea contractului de management, prin
acordul părţilor, începând cu data de 02.02.2009.
Având în vedere că în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) litera „h” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, numirea şi
eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii, este
de competenţa consiliului judeţean, iniţiez prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre
dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră.
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.23/2009
privind numirea temporară a domnului ONCIU LUCIAN VALENTIN în funcţia de director al
Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui
având în vedere cererea doamnei Pop Rodica – director al Centrului judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, înregistrată sub nr.539 din 30.01.2009 prin
care solicită încetarea contractului de management, prin acordul părţilor, începând cu data 2.02.2009;
având în vedere prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la
salarizarea personalului din unităţile bugetare;
în conformitate cu rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal din data de 27
februarie 2009;
în temeiul art. 91 alin. (2) lit. „e” şi art. 97 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. – Domnul ONCIU LUCIAN VALENTIN – consultant artistic în cadrul
Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, se numeşte
temporar în funcţia de director al acestei instituţii.
Vaslui, 27 februarie 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
E X P U N E R E DE M O T I V E
la proiectul de hotărâre privind numirea temporară a domnului
ONCIU LUCIAN VALENTIN în funcţia de director al Centrului judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui
Proiectul de hotărâre privind numirea temporară a domnului ONCIU LUCIAN VALENTIN în
funcţia de director al Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Vaslui este motivat de faptul că doamna Pop Rodica, director al acestei instituţii, prin cererea
înregistrată sub nr.539 din 30.01.2009, solicită încetarea contractului de management, prin acordul
părţilor, începând cu data 2.02.2009.
În vederea asigurării conducerii activităţii curente a instituţiei, până la organizarea concursului
de ocupare a postului în condiţiile legii, se impune numirea temporară a unui specialist din cadrul
aparatului propriu al acesteia.
Propun ca în această funcţie să fie numit temporar domnul Onciu Lucian Valentin. Este
absolvent al Universităţii de Arte “George Enescu” Iaşi, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie,
Pedagogie Muzicală şi Teatru, profilul Artă Teatrală, specializarea Arta actorului mânuitor de păpuşi
şi marionete, promoţia 2002, cu o vechime totală în muncă de peste 7 ani, din care 5 ani în cadrul
Centrului judeţean pentru Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui.
Din analiza dosarului profesional rezultă că domnul Onciu Lucian Valentin a acumulat
experienţa necesară pentru ducerea la îndeplinire a principalei misiuni a acestei instituţii de cultură
aflată sub autoritatea Consiliului judetean Vaslui.
Potrivit prevederilor art. 20 din H.G. nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unităţile
bugetare, domnul Onciu Lucian Valentin beneficiază pe lângă salariul de bază al funcţiei, gradului sau
treptei profesionale în care este încadrat de indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere, în
procent de 50%.
Având în vedere că în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. „e” şi art. 97 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiilor publice de interes judeţean, în
condiţiile legii, este de competenţa consiliul judetean, iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care îl
supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră.
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.24/2009
privind constituirea Comisiei pentru reconstituirea vechimii în muncă de pe lângă
Consiliul judeţean Vaslui
având în vedere adresa nr.762/02.02.2009 a Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui, adresa
nr.3/14.01.2009 a C.N.S.L.R. Frăţia – Filiala Vaslui şi adresa nr.564/16.01.2009 a Casei judeţene de
Pensii Vaslui ;
potrivit dispoziţiilor art.296 din Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare ;
având în vedere prevederile art.15 din Decretul nr.92/1976 privind carnetul de muncă, cu
modificările ulterioare ;
în temeiul dispoziţiilor art.97 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 :
Articol unic – Se aprobă constituirea Comisiei pentru reconstituirea vechimii în muncă de
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pe lângă Consiliul judeţean Vaslui , în următoarea componenţă :
Preşedinte:
- Liviu Matieş – Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui;
Membri titulari :
- Ciudin Elena, Casa judeţeană de Pensii Vaslui ;
- Gheorghe Croitoru, C.N.S.L.R. Frăţia – Filiala Vaslui;
Preşedinte supleant :
- Cristian Cîmpeanu, Inspectoratul Teritorial de Muncă
Vaslui ;
Membri supleanţi :
- Cordaş Dorina, Casa judeţeană de Pensii Vaslui;
- Daniela Clătinici, C.N.S.L.R. Frăţia – Filiala Vaslui;
Secretar :
- Andronic Marilena-Eugenia, Consiliul judeţean Vaslui.
Vaslui, 27 februarie 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 constituirea Comisiei pentru reconstituirea vechimii
în muncă de pe lângă Consiliul judeţean Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Potrivit Codului muncii art.296 vechimea în muncă se probează cu carnetul de muncă. Cererile
de reconstituire a vechimii în muncă se soluţionează potrivit dispoziţiilor Decretului nr.92/1976
privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare.
Dispoziţiile art.15 din actul normativ sus-menţionat prevăd că cererile privind reconstituirea
vechimii în muncă se soluţionează de către o comisie care se constituie şi funcţionează pe lângă
Consiliul judeţean Vaslui. Această comisie este compusă din câte un delegat al Inspectoratului
Teritorial de Muncă , Casei judeţene de Pensii şi C.N.S.L.R. Frăţia.
Prin adresa nr.762/02.02.2009 a Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui, adresa
nr.3/14.01.2009 a C.N.S.L.R. Frăţia – Filiala Vaslui şi adresa nr.564/16.01.2009 a Casei judeţene de
Pensii Vaslui, aceste instituţii şi-au desemnat reprezentanţii în Comisia pentru reconstituirea vechimii
în muncă de pe lângă Consiliul judeţean Vaslui.
Faţă de cele prezentate propun spre adoptare Consiliului judeţean Vaslui proiectul de hotărâre
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.25/2009
privind modificarea Hotărârii nr. 181/23.12.2008 privind stabilirea costului mediu lunar de
întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă
medico-socială Băceşti şi Codăeşti precum şi /sau susţinătorii legali ai acestora pe anul 2009
având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere prevederile art.5, alin. (3), lit. „b” din Ordonanţa nr. 70/2002 privind
administrarea unităţilor sanitare de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 99/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere prevederile art.8, lit. „b” din Hotărârea Guvernului nr. 412/2 aprilie 2003
pentru aprobarea Normelor privind organiz., funcţ. şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială;
în temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. „c” şi art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
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HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 181/2008 privind stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de
asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti precum şi/sau susţinătorii legali ai acestora, pe anul 2009,
se modifică după cum urmează:
„Art.2. – (1) Contribuţia lunară de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor acordate de
centrele de asistenţă medico-socială care au venituri proprii, este de 20% din valoarea veniturilor
personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere prevăzut la art.1.”
Vaslui, 27 februarie 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 modificarea Hotărârii nr. 181/23.12.2008 privind stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de
asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti precum şi /sau susţinătorii legali ai acestora pe anul 2009
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
În urma înaintării memoriului Primarului comunei Codăeşti înregistrat în evidenţele noastre la
nr. 687/06.02.2009 şi a adresei Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti nr. 410/23.02.2009 am
reanalizat cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor acordate de
centrele de asistenţă medico-sociale din Băceşti şi Codăeşti.
După cum bine se cunoaşte, beneficiarii acestor servicii, fac parte din categoria populaţiei
defavorizate social, mai ales din punct de vedere financiar.
Din memoriile înaintate de peste 280 de cetăţeni, rezultă că contribuţia lunară de întreţinere de
maxim 60% din valoarea veniturilor personale lunare, stabilite de Consiliul judeţean Vaslui, cu
Hotărârea nr. 181/2008, este prea mare.
În vederea luării unei decizii favorabile acestor beneficiari ai serviciilor prestate de Centrele
medico-sociale Băceşti şi Codăeşti, am analizat şi încasările ce s-au realizat în anul 2008, rezultând
următoarea situaţie:
- Băceşti
26,3 mii lei
- Codăeşti
50,8 mii lei
Diminuarea contribuţiei de la 60% la 20%, ar determina înregistrarea unor încasări finale în
anul 2009, astfel:
- Băceşti
8,8 mii lei
- Codăeşti
16,9 mii lei
Comparând cifrele, rezultă o diminuare a veniturilor proprii la cele două instituţii de asistenţă
medico-socială, de aproximativ 51,4 mii lei, sumă ce ar urma să fie acoperită din subvenţii de la
bugetul local al judeţului Vaslui.
Având în vedere că suma de 51,4 mii lei ce o estimăm a nu se încasa în anul 2009, nu are o
influenţă semnificativă asupra bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009, în proiectul de
hotărâre, am propus diminuarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor
acordate de centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti, de la 60% la 20%.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez rugămintea de a aproba proiectul de
hotărâre în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.26/2009
privind aprobarea pentru anul 2009 a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul
judeţului Vaslui actualizat în anul 2008
având în vedere adresa nr.1.445.293/2009 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podul
Înalt” al judeţului Vaslui prin care propune aprobarea pentru anul 2009 a Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui actualizat prin Hotărârea Consiliului judeţean
Vaslui nr.162/2008;
având în vedere prevederile art.6, alin.(2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor
nr.132/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor şi a Structurii – cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(5), lit.a), pct.8 şi art.97 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 :
Articol unic – Se aprobă pentru anul 2009 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe
teritoriul judeţului Vaslui, actualizat în anul 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Vaslui, 27 februarie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi

*

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2009 a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui actualizat în anul 2008
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Pentru a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin
premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă şi pentru a crea un cadru unitar şi
coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă,
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a întocmit Planul de analiză şi acoperire a riscurilor,
care potrivit prevederilor art.6, alin.(1) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor
nr.132/2007, se aprobă de către Consiliul judeţean Vaslui.
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.162 din 28 noiembrie 2008 a fost actualizat
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui.
Planul de analiză şi gestionare a riscurilor urmăreşte realizarea următoarelor obiective
principale : asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă prin evitarea manifestării,
reducerea frecvenţei de producere şi limitarea consecinţelor; amplasarea şi dimensionarea unităţilor
operative şi a celorlalte forţe; stabilirea concepţiei de intervenţie şi elaborarea planurilor operative;
alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.
În realizarea şi definitivare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor s-au avut în vedere
următoarele categorii de riscuri :
- riscuri naturale : fenomene meteo periculoase ( inundaţii, furtuni,secetă, îngheţ,etc.),
incendii de pădure, fenomene distructive de natură geologică ( cutremure, alunecări de teren ) ;
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- riscuri tehnologice : industriale, de transport şi depozitare de produse periculoase, de
transport rutier şi feroviar, de transport prin reţele magistrale, de poluare a apelor, de prăbuşire ale
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor, de eşec utilităţi publice, etc;
- riscuri biologice;
- riscuri de incendii ;
- riscuri sociale.
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde, de asemenea, informaţii privind fazele de
urgenţă a acţiunilor, acţiunilor de protecţie-intervenţie, instruirea forţelor care gestionează situaţii de
urgenţă şi realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare.
Potrivit prevederilor art.6, alin.(2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor
nr.132/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
şi a Structurii – cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, acest plan se actualizează la
fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în
organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea
şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.
Întrucât Planul actualizat în anul 2008 nu are nici o modificare în organizarea structurilor şi
nici nu au apărut, între timp, alte riscuri decât cele avute în vedere iniţial, propun să fie aprobat şi
pentru anul 2009 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui, actualizat în
anul 2008.
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre privind
aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui, în
forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI
RAPORT
privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, a copiilor pentru care nu s-a stabilit
identitatea şi a gravidelor în risc social
- anul 2008 Prin H.G.R. nr.323/2007 s-a aprobat Planul naţional de acţiune privind prevenirea
abandonului copilului de către familie, care prevede măsuri, responsabilităţi şi termene la nivel
comunitar, de unitate sanitară, judeţean şi naţional.
Printre măsurile prevăzute la nivel judeţean se numără şi cele potrivit cărora Comisia pentru
Protecţia Copilului, în baza informaţiilor furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului (DGASPC), monitorizează fenomenul abandonului copiilor la nivel judeţean,
întocmeşte trimestrial un raport privind situaţia copiilor abandonaţi în unităţile sanitare, a copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, a gravidelor în risc social şi a activităţii de monitorizare a
cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie.
În baza acestui Plan naţional de acţiune şi a informaţiilor primite de la DGASPC, Comisia
pentru Protecţia Copilului în şedinţa din 18 februarie 2009, a reţinut următoarele:
1. Situaţia copiilor abandonaţi în unităţile sanitare:
În anul 2008 au fost instituite măsuri de protecţie specială pentru un număr de 39 nou-născuţi
(38 plasament la asistenţi maternali profesionişti şi un copil plasat in rezidenţial), motivele care au stat
la baza acestora fiind lipsa condiţiilor materiale şi financiare, condiţii improprii de locuit, familii
dezorganizate, cu mulţi copii etc.
Situaţia este prezentată în anexa prezentului Raport.
2. Situaţia copiilor cu risc de a fi părăsiţi în unităţile sanitare (abandon):
Pentru prevenirea abandonului copiilor în unităţile sanitare, reducerea riscului de abandon şi
aplicarea prevederilor Legii 272/2004, DGASPC are desemnat câte un asistent social care are sarcina
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de a colabora permanent cu maternităţile şi secţiile de pediatrie din judeţ.
De asemenea în structura DGASPC, începând cu luna aprilie 2008 funcţionează Cabinetul de
planificare familială în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Vaslui - serviciu de zi care acordă
consiliere socio-medicală pentru prevenirea abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite
beneficiarelor din Centrul Maternal şi cu preponderenţă în comunitate, femeilor ajunse la vârsta
fertilităţii, care trăiesc în condiţii socio-economice precare, familiilor monoparentale, cu copii mulţi,
cu copii instituţionalizaţi, familiilor beneficiare de prestaţii sociale, dar şi femeilor gravide predispuse
avortului sau abandonului copilului.
Totodată, pentru prevenirea fenomenului de abandon al copiilor în unităţile sanitare ( maternităţi
şi secţii de pediatrie) D.G.A.S.P.C Vaslui în colaborare cu Fundaţia ,,SERA ROMÂNIA” în perioada
01.06.2006-01.04.2008 a implementat proiectul ,, Prevenirea abandonului prin prevenirea sarcinii
nedorite”
Comunităţile cu cele mai multe beneficiare ale acestui proiect au fost:
¾ Comuna Ciocani - 36 beneficiare, cu vârste cuprinse între 16 şi 41 ani, din care cu risc major
de abandon 3 cazuri şi cu risc de abandon la limită 5 cazuri.
¾ Comuna Puşcaşi - 20 beneficiare, cu vârste cuprinse între 16 şi 42 ani, din care cu risc major
de abandon 3 cazuri şi cu risc de abandon la limită 2 cazuri.
¾ Comuna Todireşti - 11 beneficiare, cu vârste cuprinse între 16 şi 38 ani, din care cu risc
major de abandon 4 cazuri şi cu risc de abandon la limită 1 caz.
¾ Comuna Soleşti - 28 beneficiare, cu vârste cuprinse între 16 şi 44 ani, din care cu risc major
de abandon 3 cazuri şi cu risc de abandon la limită 0 cazuri.
¾ Comuna Gîrceni - 52 beneficiare, cu vârste cuprinse între 16 şi 45 ani, din care cu risc major
de abandon 4 cazuri şi cu risc de abandon la limită 1 caz.
Nivelul educaţional al acestora este scăzut, iar resursele materiale şi financiare sunt precare .
Un aspect foarte important este faptul că toate beneficiarele au fost receptive la informaţiile
despre metodele de contracepţie şi la modul de folosire a acestora.
De menţionat, că toate autorităţile publice de la nivelul comunităţilor locale au luat la cunoştinţă
de existenţa şi implementarea proiectului, din care unele ( comunele Deleni, Găgeşti) nu au dorit
să beneficieze de serviciile oferite pe motiv că populaţia feminină este în general îmbătrînită, iar
altele au considerat că nu este necesară implementarea unui astfel de proiect deoarece medicii de
familie sunt cei care au competenţe de consiliere şi planificare familială ( comunele Dăneşti,
Muntenii de Jos, Albeşti, Laza, Pungeşti, Stănileşti) .
Pe perioada implementării proiectului au fost efectuate un număr de 1180 vizite si au fost
consiliate 457 de femei. Din numărul celor consiliate 23 au renunţat la contracepţie, 15 au ramas
gravide după consiliere, iar 5 şi-au abandonat copiii în unitaţile sanitare. Tot odată, au fost şi 5
femei din rândul celor consiliate care au decis să-şi menţină copiii în familie deşi erau decise
iniţial să solicite o măsură de protecţie specială, imediat după naştere.
Pe parcursul implementării proiectului au fost întâmpinate şi o serie de dificultăţi, cum ar fi :
¾ nereceptivitatea autoritaţilor publice la informaţiile transmise cu privire la scopul proiectului ;
¾ refuzul unor medic de familie de a colabora atît cu structurile D.G.A.S.P.C Vaslui, dar mai
ales cu femeile care au nevoie de consiliere privind planificarea familială ;
¾ refuzul femeilor care provin din familii defavorizate, la limita subzistenţei, de a folosi o
metodă de contracepţie, considerând un nou copil o sursă de venit, deoarece noua legislaţie
privind protecţia socială este prost înţeleasă ;
¾ lipsa accesului la informaţii cu privire la planificarea familială ;
¾ nerespectarea dreptului la intimitate deoarece consilierea de cele mai multe ori a avut loc în
spaţii deschise ;
Obiectivele şi scopul proiectului sunt continuate de Centrul de Asistenţă şi Suport pentru
Femeia Gravidă Predispusă la Abandonul Copilului – Bîrlad, serviciu din structura DGASPC, care
are în principal, misiunea de a acorda sprijin şi suport femeii gravide şi/sau tinerei mame predispuse
la abandonul copilului, provenite din familii cu situaţie materială precară, lipsa unor venituri stabile,
lipsa sprijinului din partea membrilor familiei, condiţii de locuit improprii cât şi prevenirea
instituţionalăzării copiilor.
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Pe parcursul anului 2008 activitatea Centrului de Asistenţă şi Suport pentru Femeia Gravidă
Predispusă la Abandonul Copilului – Bârlad a constat în continuarea programelor de consiliere,
asistenţă şi suport pentru beneficiarele aflate în evidenţă:
- 40 de beneficiare directe: femei gravide/ tinere mame provenite din medii sociale defavorizante
cu risc crescut de abandon al copilului şi care beneficiază de pachetul complet de servicii: consiliere
de suport, consiliere informaţională, consiliere psihologică, asistenţă şi sprijin, suport material –
pampers;
- 40 beneficiari indirecţi: - femei gravide / tinere mame aflate în dificultate care beneficiază de
asistenţă şi sprijin în cadrul Centrului, consiliere suportivă, consiliere informaţională şi consiliere
psihologică în funcţie de nevoile şi necesităţile tinerelor mame, beneficiarele fiind orientate către
instituţiile abilitate care le pot acorda sprijinul necesar.
Totodată s-a menţinut colaborarea cu instituţiile partenere: primăriile comunelor limitrofe
municipiului Bîrlad în vederea furnizării anchetelor sociale solicitate , Spitalul de Adulţi Bîrlad –
Secţia Maternitate, Spitalul de Copii „Sf. Nicolae” Bîrlad – secţia Pediatrie şi secţia Prematuri, şi
compartimentele de resort din cadrul Primăriei municipiului Bîrlad.
Au fost luate în evidenţă noi cazuri în fiecare lună a anului 2008 realizându-se şedinţe de
consiliere în regim de urgenţă cu tinerele mame care trăiesc într-un context social dificil şi care sunt
predispuse la abandonul copilului datorită situaţiei socio-economice precare. Şedinţele de consiliere sau desfăşurat la cabinetul de consiliere din cadrul Centrului, la maternitate, la Spitalul de Copii şi la
domiciliul acestora în urma sesizărilor primite. În funcţie de criteriile de selecţie ale Centrului şi
menţinere a intervenţiei până la împlinirea vârstei de un an a copilului s-a înregistrat un număr de
intrări şi ieşiri lunare încercându-se a se menţine numărul total de 80 beneficiare dintre care 40
directe şi 40 indirecte. De remarcat faptul că pe parcursul anului 2008 solicitarea serviciilor Centrului
de către tinere mame aflate in dificultate a depăşit numărul total de 80 de beneficiare, ajungându-se la
sfârşitul anului la un număr de 100 de beneficiari aflaţi în evidenţă.
3. Situaţia copiilor abandonaţi pentru care nu s-a stabilit identitatea :
În anul 2008 nu a fost înregistrat nici un caz a unui nou născut abandonat, pentru care să nu poată
fi stabilită identitatea. Au fost 5 cazuri în care mamele nu aveau acte de identitate, fapt ce au îngreunat
demersurile necesare înregistrării naşterii copiilor şi eliberarea certificatelor de naştere.
În concluzie putem afirma că ne confruntăm cu un număr apreciabil de gravide cu risc social însă
nu şi cu fenomenul părăsirii copiilor în unitaţi sanitare.
Cu toate acestea în vederea prevenirii abandonului se impune o mai mare implicare din partea
autorităţilor publice de la nivelul comunităţilor locale, identificarea de soluţii pentru înfiinţarea de
servicii menite să sprijine gravidele şi mamele cu risc social.
PREŞEDINTE
Gheorghe Stoica
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI
RAPORT
privind activitatea comisiei judeţene pentru protecţia copilului anul 2008
Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Vaslui este organ de specialitate al Consiliului
Judeţean Vaslui, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului .
Întrucât problematica supusă dezbaterilor comisiei a însumat două domenii – unul social şi
unul medical, au avut loc 36 de şedinţe din care 24 ordinare şi 12 extraordinare , durata medie a unei
şedinţe fiind de 5 ore , totalizându-se un număr de 144 ore pe anul de referinţă.
Au fost analizate un număr de 2912 cazuri din care 965 de ordin social (1 respingere şi 964
soluţionate favorabil), iar 1815 au fost cazuri medicale şi 132 orientări şcolare şi profesionale .
Cazurile noi analizate pe parcursul anului 2008 au fost soluţionate astfel ;
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1 . Plasamente total
172
din care ;
- la asistent maternal profesionist
70
din care copii 0- 2 ani :
52
- la rude pînă la gradul IV ( bunici, fraţi, unchi ) 74
- la serviciul public specializat ( centre de plasament,
case de tip familial
14
din care : - 4 sunt deficienţi şi nu avem
unităţi în judeţ ,
- la familii / persoane
14
- la organizaţii private autorizate
2. Supraveghere specializată :
46
Măsura plasamentului a fost luată faţă de copii care , în vederea protejării intereselor lor, nu
pot fi lăsaţi în grija părinţilor, din motive neimputabile acestora şi numai atunci când există acordul
lor, precum şi consimţămîntul celor care au împlinit vîrsta de l4 ani :
În aceleaşi condiţii s-a dispus şi măsura de supraveghere specializată faţă de copilul care a
săvârşit o faptă penală şi care nu răspunde penal cu condiţia respectării de către acesta a unor obligaţii,
cum ar fi:
- Frecventarea cursurilor şcolare;
- Utilizarea unor servicii de îngrijire de zi;
- Urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;
- Interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legături cu anumite persoane.
În anul 2008, Comisia pentru Protecţia Copilului Vaslui a emis un număr de 46 hotărâri prin
care s-a aplicat măsura supravegherii specializate, în scădere faţă de anul 2007 cu 10 hotărîri.
Ponderea pe vârste are următoarea distribuţie .
• Până în vârsta de 10 ani - 14 cazuri
•
10- 14 ani - 24 cazuri
•
fără discernământ - 14- 16 ani - 8 cazuri.
Printre principalele cauze care determină comportamentul delicvenţial amintim;
a) nivelul economic al familiilor sub standardul minim de subzistenţă;
b) stil familial educaţional deficitar;
c) mediul social predispozant săvârşirii de fapte prevăzute de legea penală ;
d) nivelul educaţional scăzut al familiilor ;
Principalele obiective în anul de referinţă au vizat ;
reevaluarea situaţiei socio-familiale a copiilor aflaţi în sistemul de protecţie, în
conformitate cu Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi respectarea drepturilor copilului, pentru care
a existat acordul părinţilor - 143 cazuri ;
- blocarea intrărilor în sistemul rezidenţial a copiilor cu vîrsta mai mică de 2 ani, prin
orientarea lor către familia extinsă sau la asistenţi maternali - 65 cazuri ;
- reevaluarea situaţiei socio-familială a copiilor aflaţi în sistemul de protecţie , pentru
care părinţii au solicitat reintegrarea familială – 22 cazuri, 58 copii au fost daţi în familie pentru că
aceasta avea condiţii optime de creştere şi educare , 7 copii au fost daţi în familie deoarece părinţii iau luat în străinătate, iar 6 au fost adoptaţi .
De asemenea , a fost adoptat un număr de 91 hotărâri privind încetarea măsurii de protecţie a
tinerilor care, dobândind capacitatea deplină de exerciţiu şi necontinuând studiile, nu au mai beneficiat
de prevederile legii, iar o parte din ei şi-au definitivat studiile urmând să desfăşoare o muncă
renumerată. Dintre aceştia un număr de 17 tineri care au împlinit vârsta de 20 ani au fost preluaţi de
unităţile de adulţi aflate în judeţ în funcţie de deficienţa pe care o are fiecare caz în parte. Pentru un
caz s-a încetat măsura de protecţie deoarece tînăra urma să se căsătorească .
Avându-se în vedere lărgirea reţelei de asistenţi maternali profesionişti, segment de
referinţă în măsurile de protecţie de tip alternativ, au fost atestate 230 de persoane care au absolvit
cursurile cu note peste 7 şi îndeplineau cerinţele prevăzute de H.G. 679/2003. Totodată au fost
reatestaţi un număr de 407 asistenţi maternali profesionişti a căror perioadă de valabilitate a
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atestatului expirase. .
În urma monitorizării activităţii asistenţilor maternali care au avut încheiate contracte de
muncă cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, au fost sancţionate un
număr de 22 persoane prin retragerea de atestate şi 4 respingeri de reînnoire . De asemenea s-a
hotărât încetarea activităţii la 16 asistenţi maternali la cererea acestora ( din motive de sănătate, etc ).
Hotărîrile comisiei au concordat cu legislaţia în vigoare şi cu noutăţile apărute în domeniul
protecţiei copilului aflat în dificultate . Astfel , potrivit H.G. nr. 871/ 2003 prin care s-a modificat
cuantumul alocaţiei de întreţinere pentru copilul aflat în protecţie de tip familial , au fost modificate
dispozitivele unui număr de 180 hotărâri privind cuantumul acestui drept bănesc .
În anul 2008 au fost reevaluate un număr de 198 cazuri care au avut ca propunere menţinerea
măsuri de protecţie, din care:
• 41 cazuri ca urmare a nemodificării împrejurărilor existente la momentul
stabilirii acestora, şi
• 157 cazuri la cerere, ca urmare a continuării studiilor peste vârsta de 18 ani.
Dintre aceştia 13 tineri au grad de handicap cu vârsta cuprinsă între 18 - 20 ani.
În scopul unei bune colaborări interjudeţene şi respectării principiulului competenţei teritoriale
au fost solicitate 47 avize altor comisii, şi eliberate, la solicitarea altor comisii 4 avize favorabile
pentru instituirea de măsuri de protecţie pe teritoriul judeţului Vaslui .
În cursul anului 2008 pe baza propunerilor formulate de către Serviciul de evaluare complexă
din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului au fost încadraţi într-o
categorie de persoană cu handicap 1815 de copii, din care :
12% în grad de handicap uşor;
25% în grad de handicap mediu;
20,35% în grad de handicap accentuat;
8,40% în grad de handicap grav.
32% în grad de handicap grav cu asistent personal.
2,25% în grad de handicap grav cu asistent personal-nevăzător cu însoţitor.
Din totalul copiilor încadraţi într-un grad de handicap, 73,56 % sunt copii peste vârsta de 7 ani.
Situaţia copiilor cu handicap în ceea ce priveşte măsura de protecţie stabilită se prezintă astfel:
în familia naturală
1475 copii;
în centrele de plasament
52 copii;
la asistenţi maternali
272 copii;
în centrele de plasament OPA 4 copii;
la rude până la grd. IV
12 copii;
Total
1815 copii.
Important este în a sublinia faptul că 62,83 % provin din mediul rural, şi 37,17 % provin din
mediul urban.
Comparativ cu anul anterior numărul copiilor încadraţi într-un grad de handicap a crescut cu 75
cazuri noi.
În cazul copiilor cu dizabilităţi s-a pus accent pe prezentarea planului de recuperare şi a
planului individualizat, evaluarea şi încadrarea copilului cu dizabilităţi într-un grad de handicap
reprezentînd pe lângă observarea simptomelor unei dizabilităţi, şi modul de a comunica cu persoana
din spatele handicapului şi de a dezvolta întreaga personalitate a acestuia prin punctele sale tari.
La acest capitol putem constata, cu regret, lipsa de preocupare din partea unor părinţi în
efectuarea de demersuri pentru recuperarea copilului, fiind interesaţi mai mult de drepturile băneşti şi
facilităţile acordate ca urmare a încadrării într-un grad de handicap. Sunt şi părinţi care invocă lipsa
resurselor financiare sau a serviciilor de recuperare, mai ales în mediul rural. Cei drept sunt şi părinţi
care fac eforturi deosebite pentru recuperarea copilului sau diminuarea efectelor determinate de
handicap, creând astfel condiţii şi un confort corespunzător pentru creştere şi educare.
În ce priveşte orientarea şcolară a copilului cu dizabilităţi trebuie subliniat că aceasta s-a
făcut în funcţie de criteriile privind cerinţele curriculare speciale, orientându-se/reorientându-se în anul
2008, cu acordul părinţilor, un număr de 132 copii, din care spre învăţământul de masă 21 copii iar
spre învăţământul special 111 copii, din care 14 copii au fost orientaţi spre unităţi de învăţământ
special din alte judeţe.
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Comparativ cu anul 2007 putem semnala următoarele :
o creştere a numărului total de copii încadraţi în grad de handicap - 75 de cazuri ;
o creştere a numărului de cazuri noi – 49 ;
a crescut numărul copiilor cu vârsta peste 7 ani încadraţi în gradul uşor de
handicap;
a crescut numărul copiilor încadraţi în grad de handicap din familia naturală;
se menţine numărul copiilor preşcolari încadraţi în grad de handicap;
a crescut numărul copiilor încadraţi în grad de handicap care frecventează
cursurile învăţământului de masă;
a scăzut numărul copiilor încadraţi în grad de handicap care au vârsta sub 3 ani.
Faţă de cele prezentate se impune a se avea în vedere următoarele:
- asigurarea unor servicii de recuperare specială pentru diverse tipuri de dizabilităţi
datorită numărului limitat al centrelor speciale de recuperare pentru copii cu
deficienţe din judeţ ;
- creşterea numărului de cadre didactice de sprijin pentru copii care au deficienţe uşoare
sau medii şi care întâmpină dificultăţi în învăţământul de masă, în cadrul
procesului instructiv-educativ, pentru a nu mai fi orientaţi spre învăţământul
special ;
- asigurarea acelor cadre didactice la domiciliu pentru copii care prezintă o dezvoltare
intelectuală normală dar care au deficienţe locomotorii grave şi pentru care este
foarte dificilă deplasarea lor spre şcolile la care trebuie să-şi însuşească
cunoştinţele necesare ;
- crearea unor cursuri speciale pentru asistenţii personali care au copii cu diverse
dizabilităţi în vederea îmbunătăţirii procesului de recuperare care trebuie să
continue şi la domiciliul copilului, nu numai în centrele speciale ;
- organizarea de campanii mediatice de sensibilizare a opiniei publice locale, în vederea
reducerii efectului de marginalizare a copiilor cu dizabilităţi, prin explicarea
corectă a ceea ce presupune o anumită dizabilitate .
PREŞEDINTE,
Gheorghe Stoica
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 30 ianuarie 2009, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Vaslui, care are loc la ora
16,00
ORA 16,00
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, deschide lucrările
şedinţei arătând că din numărul total de 32 de consilieri judeţeni în funcţie, participă la lucrări un
număr de 27 de consilieri, lipsind 5 consilieri: Branişte Sorin, Buzatu Dumitru, Cărare Viorel, Cristea
Victor, Samson Adrian.
Declară deschise lucrările acesteia.
Ca invitaţi iau parte:
- domnul Ionel Ştefănică Armeanu, director general, Direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui;
- domnul Constantin Manolache, director, Centrul de asistenţă medico-socială Ghermăneşti;
- domnul Andrei Daniel;
- doamna Bejenaru Minodora;
- 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
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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 26 ianuarie a.c. precum şi
prin difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1. Proiect de hotărâre 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;
2. Proiect de hotărâre 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;
3. Proiect 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;
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în
localitatea Ghermăneşti, comuna Drînceni, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea
Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Centrului de asistenţă medico-socială Ghermăneşti;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi,
judeţul Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect;
6. Proiect 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”;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului
„Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad” şi a cheltuielilor legate de proiect,
survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat dintre
Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Bîrlad pentru realizarea proiectului
„Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad”;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru
obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului
Bîrlad”;
10. 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 Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă sociala şi
protecţia copilului Vaslui, şi/sau de susţinătorii legali pe anul 2009;
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca
membru în Consiliul consultativ al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Înainte de a supune spre aprobare ordinea de zi prezentată, vreau să fac unele precizări:
- am retras proiectul de hotărâre de la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiectul privind
transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în localitatea Ghermăneşti, comuna
Drînceni, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în
administrarea Centrului de asistenţă medico-socială Ghermăneşti l-am retras deoarece mai sunt de
clarificat unele probleme.
- vă propun suplimentarea ordinii de zi cu patru proiecte:
12. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean;
13. Depunerea jurământului de către consilierul judeţean al cărui mandat a fost validat;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea drumului judeţean 248A
limita judeţului Iaşi – Buda – DJ 207E (Oşeşti) de la km 68 + 500 la km 70 +400 (1,9km), judeţul
Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea drumului judeţean DJ 207E
(DN2F) – Negreşti (DN 15D) de la km: 32+000-33+700(1,7 km), judeţul Vaslui” şi a cheltuielilor
legate de proiect .
Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
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Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 28 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 15 puncte.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 28 voturi ,,pentru”, ordinea de zi a fost aprobată de către consilierii judeţeni şi preşedinte.
*
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 voturi ,,pentru”, a fost aprobată propunerea ca proiectele de hotărâri de pe ordinea
de zi să nu mai fie prezentate, trecându-se direct la discuţii.
*
Cât priveşte modalitatea de vot, vă propun să folosim, pentru adoptarea proiectelor de
hotărâri, votul deschis, prin ridicarea mâinii, cu excepţia proiectului de hotărâre de la punctul 11
pentru care, fiind cu privire la persoane, vom utiliza votul secret, potrivit prevederilor art.45 alin.(5)
din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 28 voturi ,,pentru”, a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la
adoptarea proiectelor de hotărâri.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi, potrivit prevederilor art.45, alin.(1) 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-a pus la dispoziţie procesul-verbal încheiat
în şedinţa consiliului judeţean din 23 decembrie 2008, în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului
acestuia.
Precizez că în cadrul şedinţei aveţi posibilitatea să contestaţi conţinutul procesului-verbal
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şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa amintită.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 23 decembrie 2008.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 28 voturi ,,pentru”, a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului
judeţean din data de 23 decembrie 2008.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Înainte de a începe lucrările, vă reamintesc că trebuie să depuneţi declaraţiile privind
interesele personale până la data de 1 februarie a.c., potrivit prevederilor art.80 alin.(1)din Legea
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
Vă reamintesc, de asemenea, că fiecare consilier judeţean este obligat să prezinte un raport
de activitate pe semestrul II/2008, care va fi făcut public prin grija secretarului, potrivit prevederilor
art.51 alin(4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, iar potrivit prevederilor art.50 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, comisiilor de specialitate le revine
aceeaşi obligaţie.
*
Domnul Vasile Mihalachi
I. La primul punct dezbatem proiectul de hotărâre 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.
Dau cuvântul doamnei consilier Eugenia Steimberg, preşedintele comisiei juridică şi de
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta raportul de
avizare la proiectul de hotărâre.
- Doamna Eugenia Şteimberg prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului secretar Stoica pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre supus
dezbaterii.
Domnul Gheorghe Stoica
La data de 19 decembrie 2008 a fost validat mandatul de deputat al domnului Victor
Cristea. În conformitate cu dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003, cu modificările
şi completările ulterioare, funcţia de consilier judeţean este incompatibilă cu calitatea de deputat. În
aceste condiţii, în baza aceluiaşi act normativ, trebuie să constatăm încetarea funcţiei de consilier
judeţean printr-un act administrativ.
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 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.
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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
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.
Dau cuvântul doamnei consilier Eugenia Steimberg, preşedintele comisiei juridică şi de
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta raportul de
avizare la proiectul de hotărâre.
- Doamna Eugenia Şteimberg prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Rog pe domnul secretar Stoica să ne prezinte şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Este aceeaşi situaţie ca şi în cazul anterior, doar că diferă partidul.
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 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
Vă propun să continuăm cu validarea şi depunerea jurământului după care vom reveni la
ordinea de zi iniţială.
- 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 către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului consilier Viorel Petcu - preşedintele comisiei de validare - pentru a
prezenta procesul-verbal cu privire la validarea mandatului consilierului supleant şi proiectul de
hotărâre.
Domnul Viorel Petcu
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Comisia de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliul judetean Vaslui nr. 75 din 23 iunie
2008, în urma examinării legalităţii alegerii domnului Andrei Daniel, consilier supleant ales la data de
1 iunie 2008 pe lista Partidului Social Democrat, a constatat următoarele:
- au fost respectate dispoziţiile legale cu privire la alegerea consilierului supleant;
- există confirmarea, sub semnătura conducerii Partidului Social Democrat - Organizaţia
judeţeană Vaslui, potrivit căreia domnul Andrei Daniel, înscris pe lista de candidaţi a locurilor
devenite vacante, face parte din partid.
În consecinţă, Comisia a hotărât să propună validarea domnului Andrei Daniel.
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 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
Continuăm cu următorul punct, cel privind depunerea jurământului de către consilierul
supleant al cărui mandat a fost validat.
Îl invit pe domnul Andrei Daniel pentru a depune jurământul.
Rog doamnele şi domnii consilieri şi invitaţi să se ridice.
Domnul Andrei Daniel depune jurământul, după care semnează cele două exemplare ale
jurământului.
Domnul Vasile Mihalachi
Aşa să vă ajute Dumnezeu. Felicitările noastre şi succes în activitate.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Mă folosesc de acest prilej solemn şi, invit în faţa dumneavoastră şi pe doamna Stroescu
Alina Ştefania, consilier în cadrul Serviciului dezvoltare locală, de curând intrată în rândul
funcţionarilor publici, pentru a depune jurământul de credinţă în faţa dumneavoastră.
Rog doamnele şi domnii consilieri şi invitaţi să se ridice.
Doamna Stroescu Alina Ştefania depune jurământul, după care semnează cele două
exemplare ale jurământului.
Domnul Vasile Mihalachi
Cred că aţi observat că la Consiliul judeţean Vaslui am angajat şi urmărim să angajăm în
continuare persoane tinere care au absolvit studii superioare, master. Trebuie să dăm o şansă acestor
tineri care au absolvit asemenea studii şi nu au cu ce se întreţine. Este o promisiune care am făcut-o de
acum 5 ani şi nu vrem să abdicăm de la ea.
*
Domnul Vasile Mihalachi
III. La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
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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.
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
Mulţumesc. Dau cuvântul domnului director Armeanu pentru a ne prezenta proiectul de
hotărâre.
Domnul Ionel Ştefănică Armeanu
Este vorba de bunuri materiale de resortul intendenţă nefolosite, scoase din funcţiune şi care
ar fi de folos în centrele noastre. Este vorba de şosete, lame de ras, vestoane şi o serie de bunuri pe
care le putem folosi în situaţii deosebite cum ar fi bucătăria mobilă.
Domnul Constantin Ştefănescu
Nu sunt cam vechi din 1989?
Domnul Valeriu Popa
Bucătăriile mobile pentru ce le luaţi?
Domnul Ionel Ştefănică Armeanu
Le luăm în rezervă pentru centrele care au un număr mai mare de 200 de persoane.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt 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 ? 29 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 ? 29 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 ? 29 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. Deoarece punctul patru l-am retras, trecem la punctul cinci de pe ordinea de zi şi
dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Centru pentru Educaţie
Incluzivă Huşi, judeţul Vaslui” 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,
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pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Chircu Mihaela pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Proiectul pe care îl propunem spre adoptare vizează lucrări de extindere şi modernizare ale
Şcolii speciale din Huşi în vederea transformării în Centru pentru educaţie incluzivă. Dorim ca acest
proiect să fie depus la jumătatea lunii februarie la Agenţia de Dezvoltare Nord - Est.
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 de
15.895.227,6 lei, diferenţa de 3.371.060,1 lei urmând a constitui contribuţia Consiliul judetean Vaslui,
din care :
-3.045.667,7 lei reprezintă TVA ce va fi plătită de consiliul judeţean - sumă ce va fi
rambursată de statul român,
-324.392,4 lei reprezintă cofinanţarea a 2% din costurile eligibile ale proiectului;
- 1000 lei reprezintă costurile neeligibile ale proiectului.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă 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 ? 29 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 ? 29 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 ? 29 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 documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul de investiţii ,,Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul
Vaslui”.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
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
Doamna Chircu dacă mai aveţi ceva de completat la acest proiect?
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Doamna Mihaela Chircu
Hotărârea de aprobare a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,,Centru pentru Educaţie Incluzivă
Huşi, judeţul Vaslui”, este un document obligatoriu care se ataşează la întreaga documentaţie.
Valoarea totală a investiţiei este de 19.162.160.lei, din care, lucrări de construcţii
montaj 15.913.580 lei.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă 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 ? 29 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 ? 29 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 ? 29 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 modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al
municipiului Bîrlad” şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice
şi financiare.
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, prezentaţi vă rog şi acest proiect de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
După parcurgerea a patru etape, acest proiect a ajuns la finalizare. La ultima etapă s-a
depus proiectul de execuţie. În urma realizării acestui proiect de execuţie, a rezultat o nouă valoare a
proiectului, ca o consecinţă a modificărilor de preţ survenite pe piaţa construcţiilor.
Datorită acestei noi valori, se impun modificări legate de bugetul proiectului. Deoarece
solicitanţii de finanţare vor trebui să prezinte, în vederea contractării, hotărâri ale autorităţilor
deliberative de asumare a noilor valori ale proiectului, este necesară adoptarea acestei hotărâri de către
Consiliul judetean Vaslui.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă doreşte cineva să intervină?
Domnul Valeriu Popa
Deci, cu aceşti bani se termină lucrările la muzeu?
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Doamna Mihaela Chircu
Proiectul ,,Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” cuprinde lucrări de
restaurare şi renovare a construcţiilor existente ale muzeului şi ale teatrului, renovarea infrastructurii
tehnico-edilitare, realizarea unor trasee şi zone pietonale. Cu aceşti bani vor fi reabilitate toate, deci
aceşti bani sunt suficienţi.
Domnul Vasile Mihalachi
Cred că se impun unele precizări. Consiliul judetean Vaslui, având teatrul şi muzeul, a
alocat câte puţin. Deoarece preţurile au urcat, nu am mai făcut faţă cheltuielilor. Din această cauză am
recurs la realizarea acestui proiect şi, cu aceşti bani, sperăm să definitivăm ce am început. Să avem
teatru şi muzeu de nivel european.
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 ? 29 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 ? 29 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 ? 29 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 ? 29 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 ? 29 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 ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 29 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 Actului adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul judeţean Vaslui şi
Consiliul local municipal Bîrlad pentru realizarea proiectului „Reabilitarea Centrului cultural
istoric al municipiului Bîrlad”.
45

Dau cuvântul doamnei consilier 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 Eugenia Şteimberg prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Doamna Chircu, aveţi cuvântul pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Proiectul este depus în parteneriat cu Consiliul local municipal Bîrlad deoarece acesta este
deţinător al terenului. În vederea depunerii Proiectului, a fost încheiat un Acord de parteneriat – acord
aprobat de Consiliul judetean Vaslui prin Hotărârea nr. 56 din aprilie 2008.
Încheierea acestui Act adiţional este necesară, deoarece au apărut unele modificări faţă de
actul iniţial. Este vorba despre: schimbarea reprezentantului legal al Consiliul judetean Vaslui; de
modificări privind bugetul proiectului şi cheltuieli legate de proiect; de modificarea contribuţiilor
celor două părţi ale Acordului.
Contribuţia Consiliul judetean Vaslui prevăzută în Acordul iniţial era de 2.915.961,18 lei
iar cea stabilită în proiectul tehnic şi cererea de finanţare revizuită este de 3.061.819,38 lei.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă 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 ? 29 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 ? 29 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 ? 29 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 ? 29 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 ? 29 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 indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din cadrul
proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad”.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
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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
Doamna Chircu, dacă mai aveţi ceva de completat la acest proiect de hotărâre?
Doamna Mihaela Chircu
Nu ar mai fi multe de spus, doar că este obligatorie aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici rezultaţi din proiectul tehnic.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai are cineva nevoie de alte lămuriri? Nu?! Trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 29 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 ? 29 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 ? 29 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 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 sociala 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;
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 domnului Anton pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
În prezent, în structura D.G.A.S.P.C. Vaslui, funcţionează două centre de îngrijire şi
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asistenţă pentru persoane vârstnice: unul la Huşi şi unul la Giurcani. Anual se stabileşte contribuţia
datorată de persoanele vârstnice ce sunt îngrijite în aceste centre.
Prin Hotărârea Consiliul judetean Vaslui nr. 182/2008, s-a stabilit costul mediu lunar de
întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite
la centrul din Huşi.
Având în vedere că aceleaşi operaţiuni sunt aplicabile şi la Centrul de îngrijire şi asistenţă
pentru persoane vârstnice Giurcani, propunem ca prevederile Hotărârii nr. 182/2008 să se aplice şi
acestui Centru.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt întrebări?
Domnul Gheorghe Croitoru
Constat că este o creştere destul de mare faţă de anul 2008, respectiv cu 164 lei, şi mă
întreb, cum s-au descurcat până acum? Mă uit şi la sumele din anii anteriori, sumele erau mai mici.
Domnul Aurel Anton
S-au făcut dotări având în vedere că este un centru vechi.
Domnul Gheorghe Croitoru
Cred că este necesar să se facă pentru ambele centre. În expunerea de motive se spune că
persoanele vârstnice precum şi susţinătorii legali care nu au venituri, nu datorează contribuţii de
întreţinere, acestea fiind asigurate de la bugetul de stat, există asemenea persoane?
Domnul Ionel Ştefănică Armeanu
În centrele sociale, au prioritate cei care nu au venituri sau au venituri foarte mici.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XI. La punctul unsprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în Consiliul consultativ al
Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Deoarece acest proiect de hotărâre este cu privire la persoane, potrivit prevederilor art.48
alin.(7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, pentru numărarea
buletinelor de vot şi constatarea rezultatului votului secret, se alege o comisie formată din trei
consilieri.
Avem comisia de numărare a voturilor stabilită la începutul mandatului alcătuită din
domnii: Partenie Eugen, Juverdeanu Alin, Ţîru Ilie.
Vă propun ca exercitarea votului secret să aibă loc după dezbaterile proiectelor de hotărâri
de la punctele 12 şi 13.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XII. La punctul doisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectului ,,Reabilitarea drumului judeţean 248A limita judeţului Iaşi – Buda – DJ
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207E (Oşeşti) de la km 68 + 500 la km 70 +400 (1,9km), judeţul Vaslui” şi a cheltuielilor legate
de proiect.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea 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 Chircu pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Proiectul a fost depus în luna septembrie şi a primit finanţare prin Programul Phare 2006 şi
prevede îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţilor rome din comuna Oşeşti, prin
reabilitarea infrastructurii rutiere, în vederea asigurării accesului la servicii sociale, educaţionale şi de
sănătate,mobilitate pe piaţa muncii.
Valoarea totală a proiectului este de 216.140 Euro.
Cofinanţarea ce trebuie asigurată de Consiliul judetean Vaslui este de 21.864,40 Euro,
reprezentând 10,12 % din totalul costurilor eligibile în numerar.
Domnul Vasile Mihalachi
Doamna Chircu, vă rog frumos, mai daţi câteva detalii legate de aceste proiecte. Poate e
bine să ştie toţi consilierii pentru activitatea viitoare.
Doamna Mihaela Chircu
Proiectul se derulează 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.
Se identifică trei componente: activităţi generatoare de venituri; servicii sociale; mica
infrastructură şi locuit pentru cetăţenii de etnie romă.
În luna septembrie, din judeţul Vaslui au fost depuse 7 proiecte: două de Consiliul judetean
Vaslui; unul de Primăria Negreşti; unul de Primăria Vaslui; două de Primăria Oşeşti şi unul de
Primăria Rafaila.
Toate aceste proiecte au vizat lucrări de infrastructură rutieră. Din totalul celor 7 proiecte
depuse, 6 au fost aprobate iar unul - cel depus de Rafaila, a fost respins.
Domnul Vasile Mihalachi
Am ţinut să faceţi aceste precizări pentru că ştim ce ne aşteaptă în 2009 şi, nu este lipsit de
importanţă, ca fiecare dintre noi să -i îndrume pe cei care pot face asta. Un km. de drum făcut, e bine
făcut. Decât să scormonim în buzunarele consiliului judeţean şi să nu găsim, mai bine iniţiem
asemenea proiecte.
Dacă mai aveţi întrebări?
Domnul Valeriu Popa
În ce priveşte comunitatea de romi, este prevăzut un număr minim?
Doamna Mihaela Chircu
Trebuie să existe persoane de etnie romă. Se cunoaşte situaţia că romii nu-şi declară etnia
adevărată. Se iau în considerare datele furnizate de autorităţile locale. De exemplu la Rafaila
comunitatea de etnie romă este în număr foarte mic.
Domnul Valeriu Popa
Dar în ce priveşte kilometri de infrastructură,există o limită minimă?
Doamna Mihaela Chircu
Contribuţia Uniunii Europene nu este mai mare de 200.000 Euro. Este vorba de lucrări de
pietruire nu de asfaltare.
Domnul Valeriu Popa
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Totuşi la nivel de judeţ există o evidenţă a romilor?
Doamna Mihaela Chircu
Da, la prefectura există un birou care ne furnizează informaţii în legătură cu acest aspect.
Şi mai avem ca partener obligatoriu o fundaţie care ne furnizează datele.
Domnul Ilie Ţîru
Referitor le intervenţiile făcute, aş vrea să fac cunoscut că în evidenţele noastre, a Partidei
Romilor, reiese că în judeţul Vaslui sunt 26.500 persoane de etnie romă, dar la recensământ a reieşit
doar un număr de 7680. Sunt multe zone cu pondere mare de persoane de etnie romă cum ar fi:
Băceşti, Oşeşti, Murgeni.
Mulţumesc conducerii Consiliul judetean Vaslui că la aceste proiecte cu romii care s-au
derulat am participat ca partener şi sper ca să rămânem în continuare şi la celelalte proiecte de acest
gen.
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 ? 29 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 ? 29 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 ? 29 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 ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XIII. La punctul treisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectului ,,Reabilitarea drumului judeţean DJ 207E (DN2F) – Negreşti (DN 15D)
de la km: 32+000-33+700(1,7 km), judeţul Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea 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
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Doamna Chircu, prezentaţi-ne şi acest proiect de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Acest proiect beneficiază de aceeaşi finanţare ca şi precedentul şi vizează reabilitarea unui
tronson cu o lungime de 1,7 km. care începe de la ieşirea din oraşul Negreşti şi se termină la ieşirea
din satul Valea Mare.
Valoarea totală a proiectului este de 215.086 Euro iar cofinanţarea ce trebuie asigurată de
Consiliul judetean Vaslui este de 21.508,60 Euro, reprezentând 10% din totalul costurilor eligibile în
numerar.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă 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 ? 29 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 ? 29 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 ? 29 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 ? 29 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
Ne întoarcem la punctul unsprezece al ordinii de zi.
Doamna Bejenaru, vă rog câteva cuvinte despre dumneavoastră ca să vă cunoască lumea.
Doamna Minodora Bejenaru
Lucrez în cadrul Biroului contabilitate, am funcţia de referent. Lucrez în contabilitate din
anul 1975 şi consider că am destulă experienţă şi mă descurc destul de bine în ceea ce fac.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă prezint procedura de vot:
- consilierul votează „pentru”, lăsând neatins numele şi prenumele persoanei dacă doreşte
să o voteze, şi „contra”, barând numele şi prenumele persoanei dacă nu doreşte să o voteze.
Vă propun o scurtă pauză, timp în care vă vor fi înmânate buletinele de vot şi se va
desfăşura operaţiunea de votare.
Rog membrii comisiei să-şi preia atribuţiunile!
PAUZĂ
*
DUPĂ PAUZĂ
*
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Domnul Vasile Mihalachi
Înainte de a da cuvântul domnului Juverdeanu pentru a ne prezenta rezultatul votului
secret, dacă mai doreşte cineva dintre dumneavoastră să ia cuvântul?
Domnul Vasile Puf
Este bine că investim bani în reabilitarea drumurilor dar trebuie să şi păstrăm ceea ce
facem. Astăzi, am vorbit cu cetăţenii din Fereşti şi mi - au spus că drumurile din localitate sunt
distruse de camioanele încărcate cu lemne.
Am rugămintea ca acea comisie cu atribuţii de control şi sancţionare a activităţii de
transport de la nivelul judeţului să-şi intre mai tare în atribuţii.
Domnul Gheorghe Croitoru
Apreciez ce a spus domnul Puf în legătură cu transporturile.
Aş mai sublinia un aspect legat de drumuri. Pe drumul ce leagă Vasluiul de Iaşi, de la
Buhăeşti spre Rateş-Cuza, este o porţiune de vreo 200 m distrusă, unde ar trebui un camion de piatră.
Şi încă o problemă aş vrea să mai ridic, angajaţii instituţiilor subordonate ar dori să ştie
când primesc al 13-lea salariu?
Domnul Vasile Mihalachi
Vă dau răspunsurile la problemele ridicate.
În legătură cu comisia, aceasta este compusă din două persoane. Deocamdată lucrăm la
instalarea indicatoarelor, dar, atâta timp cât apreciem ochioscopic greutatea autovehiculelor, nu
putem să ne luăm de transportatori. Aşteptăm bugetul după care, voi veni cu propunerea de a cumpăra
un cântar, şi apoi, împreună cu poliţia şi cu cei de la Autoritatea Rutieră Română vom lua măsurile de
rigoare.
În ce priveşte drumul de la Rebricea îmi stă şi mie pe creier de vreo doi ani. Nu sunt 200
m ci aproximativ 2 km. Avem un proiect, urmează să fie scos la licitaţie şi considerăm că este mai
bine să aşteptăm o lună dar să câştigăm 500 milioane pe care să- i folosim în altă parte.
În ce priveşte al 13-lea salariu, respectăm legea, nu am dat nici la angajaţii consiliului
judeţean. Consider că atâta timp cât instituţia mamă nu a luat, nici cei de la instituţiile subordonate nuşi pot permite. Vom da acest salariu dar după ce vom avea cifra de buget în faţă. Sunt pentru o
disciplină fermă în ce priveşte cheltuirea banului public.
Domnul Ioan Stamate
Fiecare maşină are aviz pentru transport în care se specifică greutatea.
Domnul Vasile Mihalachi
Asta înainte de 1989.
Domnul Ioan Stamate
Eu am lucrat şi după 1989.
Domnul Valeriu Popa
Cât timp sunt în mandatul acesta vă voi întreba de drumul Dragomireşti- Puieşti. Ce se mai
aude despre el?
Domnul Vasile Mihalachi
Se aude de bine. Am câştigat licitaţia. Aşteptăm să vină timpul favorabil. Aşteptăm şi
bugetul. Deci lucrăm pentru el.
Domnul Valeriu Popa
Câţi kilometri urmează să se facă? Pe bucăţele să înţeleg?
Domnul Vasile Mihalachi
Până la ieşirea din Puieşti se va asfalta. De la Puieşti la Dragomireşti vom cârpi.
Domnul Valeriu Popa
E un dezastru.
Domnul Vasile Mihalachi
Ştiu, mi-e şi ruşine să vin la o emisiune la postul local de televiziune de la Bîrlad şi să intru
în direct cu telespectatorii care întreabă despre acest drum. Din primăvară ne putem apuca de treabă,
vom turna un covor asfaltic de 6 cm. O să facem toate eforturile ca până la vară să asfaltăm.
Domnul Gigi Brănici
Aş avea un anunţ pentru cei care câştigă licitaţii la drumuri judeţene: firma ,,Petal” din
Huşi, poate să dea 10.000 t de nisip, cu o granulaţie de 0,3, în mod gratis - echivalentul a 500 de
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camioane a 20 tone. Cheltuielile cu transportul vor fi suportate de beneficiari.
Domnul Vasile Mihalachi
Cei interesaţi să noteze, cei de la direcţia tehnică luaţi aminte.
Domnul Corneliu Bichineţ
Foarte pe scurt. Am remarcat că v-aţi bucurat că, din şapte proiecte depuse, au fost
câştigate şase. Pentru consilierii judeţeni mai noi, este foarte bine că puneţi întrebări, să staţi de vorbă
cu cei din aparatul de specialitate al consiliului judeţean înainte de şedinţă. Aproape toate proiectele le
câştigăm. Proiectele nu se fac de mine sau de domnul Mihalachi ci de cei din aparatul de specialitate.
Colegii mai vechi ştiu că noi am propus 14 drumuri judeţene pentru reabilitare. Am dori să fim mai
rapizi, dar procedurile sunt greoaie, sunt contestaţii la licitaţii.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai doreşte cineva să intervină? Dacă nu, dau cuvântul domnului Juverdeanu
Alin, pentru a prezenta procesul-verbal cu rezultatul votului secret.
Domnul Alin Juverdeanu prezintă procesul verbal încheiat cu ocazia exercitării votului
secret:
- pentru desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în
Consiliul consultativ al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti respectiv desemnarea
doamnei Bejenaru Minodora, rezultatul votului secret exercitat de către consilierii judeţeni şi
preşedinte este de 29 voturi ,,pentru” şi nici un vot ,,contra”.
Deci, doamna Bejenaru Minodora a întrunit numărul necesar de voturi pentru a putea fi
desemnată ca membru în Consiliul consultativ al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti
*
Domnul Vasile Mihalachi
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, declar închise lucrările şedinţei consiliului
judeţean.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
ORA 17.15
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
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