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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.27/2009
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2009
având în vedere adresa Ministerului Finanţelor Publice nr.280586/27.02.2009;
având în vedere prev. art.4, lit. „d” din Legea nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;
în temeiul prevederilor Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.104, lit.”e” şi art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr.1.
Art.2.- Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume din
cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr.2.
Art.3.- Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, conform anexei nr.3.
Art.4.- Sumele repartizate potrivit art.1-3 vor fi utilizate numai pe destinaţiile prevăzute.
Art.5.- Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.- Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Direcţia economică a Consiliului jud. Vaslui.
Vaslui, 10 martie 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.27/10 martie 2009
REPARTIZAREA
cotei de 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2009
UM= mii lei
Nr. crt.
Unitatea administrativ-teritoriala
Program 2009
1 ALBESTI
434,0
2 AL. VLAHUTA
320,0
3 ARSURA
249,0
4 BANCA
235,0
5 BACANI
462,0
6 BACESTI
320,0
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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
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

BALTENI
BEREZENI
BLAGESTI
BOGDANA
BOGDANESTI
BOGDANITA
BOTESTI
BUNESTI - AVERESTI
CIOCANI
CODAIESTI
COROIESTI
COSTESTI
COZMESTI
CRETESTI
DANESTI
DELENI
DELESTI
DIMITRIE CANTEMIR
DODESTI
DRAGOMIRESTI
DRANCENI
DUDA - EPURENI
DUMESTI
EPURENI
FALCIU
FERESTI
FRUNTISENI
GAGESTI
GHERGHESTI
GARCENI
GRIVITA
HOCENI
IANA
IBANESTI
IVANESTI
IVESTI
LAZA
LIPOVAT
LUNCA BANULUI
MALUSTENI
MICLESTI
MUNTENI DE JOS
MUNTENI DE SUS
OLTENESTI
OSESTI
PADURENI
PERIENI
POCHIDIA
POGANA
POGONESTI
POIENESTI
PUIESTI
PUNGESTI
PUSCASI
RAFAILA
REBRICEA

373,0
142,0
163,0
142,0
107,0
192,0
249,0
213,0
284,0
419,0
462,0
284,0
178,0
426,0
249,0
235,0
213,0
377,0
156,0
199,0
213,0
36,0
178,0
398,0
213,0
426,0
391,0
213,0
569,0
409,0
71,0
462,0
107,0
277,0
213,0
107,0
213,0
274,0
142,0
178,0
412,0
355,0
178,0
426,0
71,0
391,0
210,0
270,0
71,0
469,0
107,0
284,0
284,0
107,0
220,0
355,0
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

ROSIESTI
SOLESTI
STANILESTI
STEFAN CEL MARE
SULETEA
TANACU
TACUTA
TATARANI
TODIRESTI
TUTOVA
VALENI
VETRISOAIA
VIISOARA
VINDEREI
VOINESTI
VULTURESTI
VUTCANI
ZAPODENI
ZORLENI
TOTAL COMUNE
VASLUI
BARLAD
HUSI
NEGRESTI
MURGENI
TOTAL JUDET

370,0
355,0
36,0
462,0
128,0
391,0
142,0
263,0
220,0
554,0
355,0
284,0
569,0
107,0
142,0
284,0
320,0
107,0
213,0
21.685,0
2.203,0
2.140,0
1.635,0
1.137,0
853,0
29.653,0
ANEXA Nr.2
la Hotărârea nr.27/10 martie 2009

REPARTIZAREA
cotei de 20% din sumele din cota de 22% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2009
UM= mii lei
Nr. crt.
Unitatea administrativ-teritoriala
Program 2009
1 ALBESTI
176,0
2 AL. VLAHUTA
130,0
3 ARSURA
101,0
4 BANCA
95,0
5 BACANI
188,0
6 BACESTI
130,0
7 BALTENI
152,0
8 BEREZENI
58,0
9 BLAGESTI
67,0
10 BOGDANA
58,0
11 BOGDANESTI
43,0
12 BOGDANITA
78,0
13 BOTESTI
101,0
14 BUNESTI - AVERESTI
87,0
15 CIOCANI
116,0
16 CODAIESTI
171,0
17 COROIESTI
188,0
18 COSTESTI
116,0
19 COZMESTI
72,0
20 CRETESTI
174,0
21 DANESTI
101,0
22 DELENI
95,0
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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
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

DELESTI
DIMITRIE CANTEMIR
DODESTI
DRAGOMIRESTI
DRANCENI
DUDA - EPURENI
DUMESTI
EPURENI
FALCIU
FERESTI
FRUNTISENI
GAGESTI
GHERGHESTI
GARCENI
GRIVITA
HOCENI
IANA
IBANESTI
IVANESTI
IVESTI
LAZA
LIPOVAT
LUNCA BANULUI
MALUSTENI
MICLESTI
MUNTENI DE JOS
MUNTENI DE SUS
OLTENESTI
OSESTI
PADURENI
PERIENI
POCHIDIA
POGANA
POGONESTI
POIENESTI
PUIESTI
PUNGESTI
PUSCASI
RAFAILA
REBRICEA
ROSIESTI
SOLESTI
STANILESTI
STEFAN CEL MARE
SULETEA
TANACU
TACUTA
TATARANI
TODIRESTI
TUTOVA
VALENI
VETRISOAIA
VIISOARA
VINDEREI
VOINESTI

87,0
153,0
64,0
81,0
87,0
14,0
72,0
162,0
87,0
174,0
159,0
87,0
231,0
166,0
29,0
188,0
43,0
113,0
87,0
43,0
87,0
111,0
58,0
72,0
168,0
145,0
72,0
174,0
29,0
159,0
85,0
110,0
29,0
191,0
43,0
116,0
116,0
43,0
90,0
145,0
150,0
145,0
14,0
188,0
52,0
159,0
58,0
107,0
90,0
226,0
145,0
116,0
231,0
43,0
58,0
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78
79
80
81

VULTURESTI
VUTCANI
ZAPODENI
ZORLENI
TOTAL COMUNE

82
83
84
85
86

VASLUI
BARLAD
HUSI
NEGRESTI
MURGENI
TOTAL JUDET

116,0
130,0
43,0
87,0
8.825,0
897,0
870,0
665,0
463,0
347,0
12.067,0
ANEXA Nr.3
la Hotărârea nr.27/10 martie 2009

REPARTIZAREA
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale pe anul 2009
UM= mii lei
Nr. crt.
Unitatea administrativ-teritoriala
Program 2009
1 ALBESTI
30,0
2 AL. VLAHUTA
40,0
3 ARSURA
35,0
4 BANCA
30,0
5 BACANI
40,0
6 BACESTI
30,0
7 BALTENI
20,0
8 BEREZENI
20,0
9 BLAGESTI
30,0
10 BOGDANA
35,0
11 BOGDANESTI
30,0
12 BOGDANITA
30,0
13 BOTESTI
35,0
14 BUNESTI - AVERESTI
40,0
15 CIOCANI
20,0
16 CODAIESTI
40,0
17 COROIESTI
50,0
18 COSTESTI
50,0
19 COZMESTI
25,0
20 CRETESTI
50,0
21 DANESTI
30,0
22 DELENI
20,0
23 DELESTI
35,0
24 DIMITRIE CANTEMIR
50,0
25 DODESTI
30,0
26 DRAGOMIRESTI
40,0
27 DRANCENI
30,0
28 DUDA - EPURENI
30,0
29 DUMESTI
35,0
30 EPURENI
40,0
31 FALCIU
40,0
32 FERESTI
40,0
33 FRUNTISENI
35,0
34 GAGESTI
30,0
35 GHERGHESTI
40,0
36 GARCENI
40,0
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

GRIVITA
HOCENI
IANA
IBANESTI
IVANESTI
IVESTI
LAZA
LIPOVAT
LUNCA BANULUI
MALUSTENI
MICLESTI
MUNTENI DE JOS
MUNTENI DE SUS
OLTENESTI
OSESTI
PADURENI
PERIENI
POCHIDIA
POGANA
POGONESTI
POIENESTI
PUIESTI
PUNGESTI
PUSCASI
RAFAILA
REBRICEA
ROSIESTI
SOLESTI
STANILESTI
STEFAN CEL MARE
SULETEA
TANACU
TACUTA
TATARANI
TODIRESTI
TUTOVA
VALENI
VETRISOAIA
VIISOARA
VINDEREI
VOINESTI
VULTURESTI
VUTCANI
ZAPODENI
ZORLENI
TOTAL COMUNE
VASLUI
BARLAD
HUSI
NEGRESTI
MURGENI
TOTAL MUNICIPII SI ORASE
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
TOTAL JUDET

30,0
60,0
25,0
35,0
60,0
25,0
45,0
50,0
50,0
40,0
50,0
40,0
35,0
50,0
30,0
60,0
25,0
25,0
25,0
150,0
30,0
50,0
40,0
50,0
30,0
60,0
50,0
50,0
40,0
100,0
40,0
40,0
60,0
50,0
40,0
40,0
40,0
30,0
50,0
60,0
50,0
30,0
50,0
60,0
60,0
3.355,0
200,0
200,0
200,0
100,0
70,0
770,0
11.250,0
15.375,0
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CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
PRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului
Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2009
Domnilor consilieri şi invitaţi,
In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată şi Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, supun astăzi dezbaterii
dumneavoastră, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2009.
Propunerea de repartizare are la bază prevederile Legii nr.18/2009 a bugetului de stat pe anul
2009, respectându-se totodată şi prevederile altor acte normative în vigoare privind priorităţile ce se
impun în asigurarea condiţiilor materiale şi a surselor de finanţare pentru realizarea acţiunilor şi
activităţilor ce se finanţează de la bugetele locale.
În conformitate cu prevederile Legii nr.18/2009 privind bugetul de stat pentru anul 2009,
judeţului Vaslui i s-au repartizat următoarele fonduri:
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă totală de 71.340,0 mii
lei, din care pentru comune, oraşe şi municipii suma de 52.076,0 mii lei, din care Consiliul
judeţean Vaslui va repartiza pe unităţi administrativ teritoriale suma de 29.653,0 mii lei;
- 20% din sume din cota de 22% din impozitul pe venit şi sumele din cota de 22% din
impozitul pe venit rămase la dispoziţia consiliului judeţean în urma aplicării prevederilor
art.33,al.(4), lit.f) din Legea finanţelor publice locale, pentru echilibrarea bugetelor locale, ce
trebuie repartizate de Consiliul judeţean Vaslui, sunt în cuantum de 12.067,0 mii lei;
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale în sumă de 15.375,0 mii lei.
Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată, 20% din sume din
cota de 22% din impozitul pe venit şi sumele din cota de 22% din impozitul pe venit rămase la
dispoziţia consiliului judeţean în urma aplicării prevederilor art.33, al.(4), lit.f) din Legea finanţelor
publice locale, pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi sumele defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale se repartizează pe unităţi administrativ
teritoriale prin hotărâre a consiliului judeţean, iar 80% din acestea se repartizează prin decizie a
directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, conform legii.
În sinteză, din totalul sumelor de echilibrare a bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor
repartizate judeţului nostru, în cuantum de 73.273 mii lei, Consiliul judeţean, în conformitate cu
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, trebuie să repartizeze suma totală de 41.720 mii lei, din care suma de 14.655 mii lei din
20% din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi suma de 27.065 mii lei din sume de
repartizat ca urmare a corelării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii în anul anterior.
Comparând aceste sume cu cele din anul 2008 se poate constata o diminuare a acestora în anul 2009
cu aproape 17.000,0 mii lei, ceea ce va afecta în mod direct activitatea administraţiei publice locale
din judeţ.
În propunerile de repartizare a acestor sume s-a ţinut seama de :
- nivelul sumelor repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale de către Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Vaslui;
- necesarul minim posibil de repartizat pentru funcţionarea administraţiei publice locale, luând în
calcul şi „deficitul primar” ca diferenţă între veniturile proprii şi cheltuielile de funcţionare;
- solicitările comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru finanţarea programelor de dezvoltare
locală şi co-finanţare a proiectelor finanţate din fonduri UE sau alte surse de finanţare.
În condiţiile date subliniem că solicitările consiliilor locale, pe total judeţ, sunt de 35 de ori
mai mari decât sumele de repartizat şi nu pot fi acoperite decât în procent de 2,8%, în medie. Din
această cauză am căutat să acoperim strict cheltuielile cu co-finanţarea acelor proiecte care au
contracte de finanţare încheiate şi apoi parte din cheltuielile solicitate pentru programele de
8

dezvoltare locală.
Am constatat, de asemenea, că la repartizarea procentului de 80% din sumele de echilibrare a
bugetelor locale, prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene calculul
sumelor a avut la bază indicatorii socio- economici prevăzuţi de lege, şi anume:
- numărul locuitorilor fiecărei unităţi administrativ – teritoriale;
- suprafaţa din intravilanul unităţilor administrativ – teritoriale;
- impozitul pe venit înregistrat în anul anterior, respectiv la data de 31 decembrie 2008.
Aşa cum am mai subliniat şi cu alte ocazii, în determinarea sumelor ce se repartizează prin
formula prevăzută de lege, încasarea veniturilor planificate în anul anterior pe fiecare unitate
administrativ-teritorială are o influenţă covârşitoare. In acest fel se face vizibilă condiţionarea primirii
de sume din unele venituri ale bugetului de stat de încasarea veniturilor proprii.
In anexă la Expunerea de motive prezentăm sumele totale repartizate pentru echilibrarea
bugetelor locale, inclusiv cele repartizate de finanţele publice, din care se poate vedea mărimea
acestora în condiţiile în care au fost corelate cu gradul de neîncasare a veniturilor pe anul 2008.
În aceste condiţii, la toate bugetele locale au fost repartizate sume mai mari decât cele rezultate
din formulele de calcul.
Deoarece suma totală de repartizat se constituie din două surse diferite, împărţirea acesteia este
prezentată în anexele nr.1 şi nr.2 la proiectul de hotărâre.
Pentru anul 2009, sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor aferente drumurilor
judeţene şi comunale sunt în cuantum de 15.375,0 mii lei, fiind doar în procent de 41,2% faţă de cele
alocate în anul 2008. Din total, suma propusă pentru drumurile comunale este de 4.125,0 mii lei, iar
diferenţa de 11.250,0 mii lei pentru drumuri judeţene. (Repartizarea sumelor pentru drumuri comunale
şi judeţene este prezentată în anexa nr.3).
Având în vedere că, sumele defalcate din TVA pentru drumuri judeţene şi comunale sunt
foarte mici în comparaţie cu nevoile reale de îmbunătăţire a infrastructurii rutiere judeţene şi
comunale, propunem repartizarea pe comune a unor sume cuprinse între 20,0 mii lei şi 60,0 mii lei, în
funcţie de lungimea drumurilor comunale pentru întreţinerea curentă a acestora, cu excepţia
comunelor Pogoneşti şi Ştefan cel Mare care primesc 150,0 şi respectiv 100,0 mii lei pentru
finalizarea unor lucrări urgente. Astfel, suma ce rămâne pentru drumurile judeţene este de 11.250,0
mii lei, din care vor trebui finanţate: lucrările de deszăpezire, studii de fezabilitate şi proiecte tehnice
pentru drumurile judeţene care se regăsesc în portofoliul de proiecte cu finanţare din fondurile
structurale sau din împrumuturi, iar diferenţa pentru lucrări, destinaţii asupra cărora vă veţi pronunţa
în şedinţa de aprobare a bugetului propriu pe anul 2009.
Având în vedere considerentele prezentate, am convingerea că, această variantă de repartizare
a sumelor pe care o supun aprobării dumneavoastră, este una optimă în condiţiile date şi răspunde cât
de cât necesităţilor autorităţilor publice, instituţiilor şi acţiunilor publice ce se finanţează din bugetele
locale şi ca atare, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată.
PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa
la Expunerea de motive

REPARTIZAREA
sumelor de echilibrare pentru 2009
Nr. Unitatea administrativcrt.
teritoriala
0
1
1 ALBESTI
2 AL. VLAHUTA
3 ARSURA
4 BANCA
5 BACANI

Total an 2009
(diminuate)
2
307
84
439
290
228

Total sume repartizate de CJ
3
610
450
350
330
650

UM = mii lei
Total
an 2009
4
917
534
789
620
878
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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
53
54
55
56
57
58
59
60
61

BACESTI
BALTENI
BEREZENI
BLAGESTI
BOGDANA
BOGDANESTI
BOGDANITA
BOTESTI
BUNESTI - AVERESTI
CIOCANI
CODAIESTI
COROIESTI
COSTESTI
COZMESTI
CRETESTI
DANESTI
DELENI
DELESTI
DIMITRIE CANTEMIR
DODESTI
DRAGOMIRESTI
DRANCENI
DUDA - EPURENI
DUMESTI
EPURENI
FALCIU
FERESTI
FRUNTISENI
GAGESTI
GHERGHESTI
GARCENI
GRIVITA
HOCENI
IANA
IBANESTI
IVANESTI
IVESTI
LAZA
LIPOVAT
LUNCA BANULUI
MALUSTENI
MICLESTI
MUNTENI DE JOS
MUNTENI DE SUS
OLTENESTI
OSESTI
PADURENI
PERIENI
POCHIDIA
POGANA
POGONESTI
POIENESTI
PUIESTI
PUNGESTI
PUSCASI
RAFAILA

228
152
410
278
306
369
232
361
659
75
345
251
431
258
248
225
235
235
387
289
709
214
640
367
250
556
160
132
272
76
378
667
339
405
118
588
370
641
563
703
538
380
30
540
334
490
419
166
100
425
197
536
411
228
848
197

450
525
200
230
200
150
270
350
300
400
590
650
400
250
600
350
330
300
530
220
280
300
50
250
560
300
600
550
300
800
575
100
650
150
390
300
150
300
385
200
250
580
500
250
600
100
550
295
380
100
660
150
400
400
150
310

678
677
610
508
506
519
502
711
959
475
935
901
831
508
848
575
565
535
917
509
989
514
690
617
810
856
760
682
572
876
953
767
989
555
508
888
520
941
948
903
788
960
530
790
934
590
969
461
480
525
857
686
811
628
998
507
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

REBRICEA
ROSIESTI
SOLESTI
STANILESTI
STEFAN CEL MARE
SULETEA
TANACU
TACUTA
TATARANI
TODIRESTI
TUTOVA
VALENI
VETRISOAIA
VIISOARA
VINDEREI
VOINESTI
VULTURESTI
VUTCANI
ZAPODENI
ZORLENI
TOTAL COMUNE
VASLUI
BARLAD
HUSI
NEGRESTI
MURGENI
CONSILIUL JUDETEAN
TOTAL JUDET

464
446
312
726
242
302
211
596
384
198
180
325
231
156
778
434
207
531
811
1.051
29.894
415
496
233
259
256

500
520
500
50
650
180
550
200
370
310
780
500
400
800
150
200
400
450
150
300
30.510
3.100
3.010
2.300
1.600
1.200

964
966
812
776
892
482
761
796
754
508
960
825
631
956
928
634
607
981
961
1.351
60.404
3.515
3.506
2.533
1.859
1.456

31.553

41.720

73.273

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.28/2009
privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii
publice a lucrărilor de realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ care se desfăşoară
pe teritoriul comunei Munteni de Jos
având în vedere Hotărârea nr.9/27.02.2009 a Consiliului local al comunei Munteni de Jos prin
care se propune reprezentanţii Consiliului local al comunei Munteni de Jos care să facă parte din
comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a lucrărilor de
realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ şi adresa nr.931 din 5 martie 2009 prin care
solicită numirea comisiei de cercetare prealabilă pentru lucrări de interes local ;
având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului jud. Vs. prin care se propune
numirea comisiei de cercetare prealabilă şi a reprezentantului consiliului jud. în această comisie ;
având în vedere dispoziţiile art.9 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică şi ale art.3 din Hotărârea de Guvern nr.583/1994 de aprobare a Regulamentului
privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării
utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau de interes local ;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.f) şi art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul judeţean Vaslui ;
H O T Ă R Ă ŞT E :
Art.1. – Se numeşte comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării
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utilităţii publice pentru lucrările de realizare a unor obiective de învăţământ pe teritoriul comunei
Munteni de Jos, în următoarea componenţă :
Preşedinte : Buzatu Dumitru, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Vaslui ;
Membri :
Postolache Ioan, viceprimar al comunei Munteni de Jos ;
Popa Gheorghe, consilier în Consiliul local al comunei Munteni de Jos.
Art.2. – Secretariatul comisiei prevăzute la art.1 se asigură de funcţionari publici din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui desemnaţi prin dispoziţia preşedintelui
Consiliului judeţean Vaslui.
Vaslui, 10 martie 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 numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea
declarării utilităţii publice a lucrărilor de realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ care se
desfăşoară pe teritoriul comunei Munteni de Jos
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Prin adresa nr.931 din 5 martie 2009, Primăria comunei Munteni de Jos solicită numirea
comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a lucrărilor de
realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ, după cum urmează :
1. Scoală cu 12 săli de clasă , sat Munteni de Jos, comuna Munteni de Jos ;
2. Bază sportivă multifuncţională cu teren de handbal tip II ;
3. Sală sport – Şcoala generală Munteni de Jos.
Potrivit dispoziţiilor art.8 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică, declararea utilităţilor publice a acestor lucrări se face numai după efectuarea unei cercetări
prealabile şi condiţionat de înscrierea lucrării în planul urbanistic şi de amenajare a teritoriului,
aprobat conform legii.
Cercetarea prealabilă, potrivit dispoziţiilor art.9 din acelaşi act normativ, pentru lucrările
de interes local se face de către o comisie numită de consiliul judeţean. Aceasta este alcătuită din
reprezentantul consiliului judeţean şi de reprezentanţii Consiliului local al comunei Munteni de Jos.
Reprezentantul consiliului judeţean poate fi, potrivit dispoziţiilor art.6, lit.a) din
Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în
vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau de interes local, aprobat prin
H.G. nr.583/1994, vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau directorii direcţiilor de urbanism şi
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ca preşedinte al
comisiei. În acest sens, propun să fie numit domnul Dumitru Buzatu, vicepreşedinte al Consiliului
judeţean Vaslui.
Din componenţa comisiei mai fac parte viceprimarii comunelor pe teritoriul cărora se
desfăşoară lucrarea de utilitate publică, precum şi reprezentanţii consiliilor locale interesate în
realizarea lucrărilor, altele decât cele pe teritoriul cărora se realizează lucrarea de utilitate publică,
desemnaţi prin dispoziţia primarilor.
Viceprimarul comunei Munteni de Jos este domnul Postolache Ioan iar prin Hotărârea nr.9
din 27 februarie 2009 a fost propus să facă parte ca reprezentant al consiliului local domnul Popa
Gheorghe, consilier local.
Comisia care ca atribut principal efectuarea cercetării prealabile cu care ocazie va trebui să
stabilească dacă există elemente care să justifice interesul local, avantajele economico-sociale,
ecologice sau de orice altă natură care susţin necesitatea lucrărilor şi nu pot fi realizate pe alte căi
decât prin expropriere, precum şi încadrarea în planul de urbanism şi de amenajare a teritoriului,
aprobat potrivit legii.
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Secretariatul comisiei se va asigura de funcţionari publici din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului judeţean desemnaţi prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean.
Comisia prevăzută în proiectul de hotărâre supus spre dezbaterea şi aprobarea
dumneavoastră îşi va desfăşura activitatea după procedura de lucru prevăzută în Regulamentul aprobat
prin H.G. nr.583/1994.
Având în vedere considerentele menţionate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre privind
numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a
lucrărilor de realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ care se desfăşoară pe teritoriul
comunei Munteni de Jos, 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.29/2009
privind validarea unui mandat de consilier judeţean
având în vedere adresa nr.101/6 martie 2009 a Partidului Democrat Liberal - Organizaţia
judeţeană Vaslui, înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.1370/2009;
având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;
potrivit dispoziţiilor art.96, alin (9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţii
administraţiei publice locale, republicată;
în temeiul prevederilor art.892, art.893 şi ale art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Gheţău Ionuţ Cristian, înscris
pe lista Partidului Democrat Liberal, mandat rămas vacant ca urmare a încetării de drept înainte de
termen a mandatului de consilier judeţean a domnului Cărare Viorel.
Art.2 – Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios
administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi, de la comunicare.
Vaslui, 27 martie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A NR.30/2009
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:
4. La comisia pentru dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului
înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean se completează
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componenţa nominală cu domnul Gheţău Ionuţ Cristian, ales consilier judeţean pe lista Partidului
Democrat Liberal la data de 1 iunie 2008, în locul domnului Cărare Viorel, al cărui mandat a încetat
de drept înainte de termen.
Vaslui, 27 martie 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.2 din 30 ianuarie 2009, prin care s-a
constatat încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean a
domnului Cărare Viorel, ales la data de 1 iunie 2008 pe lista Partidului Democrat Liberal, 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.
Prin hotărârea adoptată în prezenta şedinţă, s-a validat mandatul de consilier judeţean al
domnului Gheţău Ionuţ Cristian, ales pe lista Partidului Democrat Liberal 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 Gheţău Ionuţ Cristian.
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.31/2009
privind aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei
medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a
activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Vaslui în managementul şi implementarea proiectului
având în vedere Hotărârea nr.130/2006 a Consiliului Judeţean Vaslui de aprobare a Acordului
de asociere cu consiliile judeţene Iaşi, Botoşani, Bacău, Neamţ şi Suceava pentru realizarea
proiectului „Achiziţionare Echipamente specifice pentru Îmbunătăţirea Capacităţii şi Calităţii
Sistemului de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă şi pentru Acordarea Asistenţei Medicale de Urgenţă şi
a Primului Ajutor Calificat”;
având în vedere Hotărârea nr.16/2007 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Nord-Est, aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, în şedinţa din data de
30 iulie 2007;
având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului – Programul Operaţional Regional 20072013 – Axa prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3“Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”;
având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
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în temeiul art.XI, pct.2, al. 11 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST;
având în vedere dispoziţiile art.11, art.12, art.13 şi art.91 alin.(1) lit.b) şi lit.f) 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 proiectul „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de
urgenţă şi a primului ajutor calificat”, spre a fi depus pentru finanţare în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul
major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă”.
Art.2. - Se aprobă bugetul proiectului, astfel:
- Cheltuieli eligibile
= 40.036.980,50 lei
- Cheltuieli neeligibile
= 25.742,40 lei
- TVA
= 7.611.917,35 lei
TOTAL BUGET PROIECT
= 47.674.640,25 lei.
Art.3. - Se aprobă suma de 952.880,14 lei (800.739,61 lei + 152.140,53 lei TVA)
reprezentând contribuţia financiară a solicitantului - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST la cheltuielile eligibile (calculată după formula: 2% x cheltuieli eligibile + TVA), în
condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, şi cu suma de
25.742,40 lei (20.851,34 lei + 4.891,06 lei TVA), pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.
Art.4. - Se aprobă suma de 143.957,53 reprezentând:
- 139.473,69 lei (117.204,78 lei + 22.268,91 lei TVA) - co-finanţarea Consiliului Judeţean
Vaslui ( 2% din cheltuieli eligibile pe proiect + TVA),
- 4.483,84 lei (3.767,93 lei + 715,91 lei TVA)- cheltuielile neeligibile, inclusiv costurile
conexe, inclusiv TVA, aferente realizării proiectului.
Art.5. - Se aprobă activităţile la care va participa judeţul Vaslui,reprezentat prin Consiliul
Judeţean Vaslui în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru
acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat” prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Dezvoltare
Locală, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Direcţia Economică şi Biroul Contabilitate ale
Consiliului Judeţean Vaslui.
Art.7. - Copii ale prezentei hotărâri vor fi comunicate: Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST, Consiliilor judeţene: Iaşi, Bacău, Suceava, Botoşani şi Neamţ.
Vaslui, 27 martie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
• Anexa poate fi consultată de site-ul Consiliului judeţean Vaslui : www.cjvs.ro

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, a cheltuielilor legate de proiect, precum
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şi a activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Vaslui în managementul şi implementarea proiectului
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
La sfârşitul anului 2007, cele şase consilii judeţene din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est au
finalizat procedurile juridice de constituire a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.
Această structură asociativă permite atragerea de fonduri structurale prin intermediul Programului
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
Major de Intervenţie 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă, în vederea achiziţionării de echipamente specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă la nivelul
regiunii Nord-Est.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.138/30.11.2007 s-a aprobat asocierea judeţului Vaslui
cu judeţele: Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava şi Iaşi la constituirea, la nivel regional a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitara "EURONEST"(ADIE), în scopul realizării proiectului „Achiziţionare
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii
de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”.
Valoarea alocării financiare pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est, conform ultimei variante
a Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, este de
aproximativ 16,24 milioane Euro, din care 85% reprezintă valoarea contribuţiei F.E.D.R, 13% valoarea contribuţiei Guvernului României, restul de 2% fiind asigurat din contribuţiile financiare ale
consiliilor judeţene asociate.
În condiţiile în care suma maximă care poate fi solicitată printr-o cerere de finanţare
(50.000.000 lei) este mai mică decât totalul fondurilor alocate Regiunii Nord-Est şi în concordanţă cu
ultimele recomandări ale Autorităţii Contractante, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST va depune două cereri de finanţare, decalate în timp, pentru realizarea obiectivelor
asumate prin Actul Constitutiv şi Statut.
Proiectul propus, cu titlul „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei
medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat” (vezi Anexa), va fi depus în cursul lunii martie 2009
de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (solicitant), în beneficiul membrilor
asociaţi: Consiliul Judeţean Bacău, Consiliul Judeţean Botoşani, Consiliul Judeţean Iaşi, Consiliul
Judeţean Neamţ, Consiliul Judeţean Suceava şi Consiliul Judeţean Vaslui şi, în final, a inspectoratelor
pentru situaţii de urgenţă din aceste judeţe.
Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de doi ani (2009-2011). Obiectivele specifice ale
proiectului vizează:
• îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivel regional, prin reducerea
timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă;
• îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă,
acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat;
• achizitionarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi
furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă;
• achiziţionarea de echipamente specifice pentru dezvoltarea bazei operaţionale regionale
care va facilita intervenţii integrate în caz de dezastre sau accidente, cât şi pentru
îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente, în funcţie de specificul diferitelor zone;
• creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi primirea ajutorului de urgenţă calificat întrun timp cât mai scurt.
Prin negocieri directe cu reprezentanţii tuturor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est s-a convenit achiziţionarea, în cadrul acestei cereri de finanţare, a
următoarelor tipuri de echipamente:
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Bacău
Botoşani
Iaşi
Neamţ
Suceava
Vaslui
TOTAL

Autospecială
pentru lucrul
cu apă şi
spumă
de capacitate
medie
de capacitate
mărită
3
2
3
2
3
2
3
2
6
1
3
2
32

AutoAutospeci
specială
ală
de
pentru
cercetar descarcer
e
ări grele
N.B.C.R.

Autospecială
complexă de
intervenţie,
descarcerare şi
acordarea asistenţei
medicale de urgenţă
– FRAP

Centru
de
coman
dă şi
control

Valoare
echipament
e
(euro+TVA
)

1

1

1

-

1.790.600

-

1

1

-

1.610.610

1

1

1

1

2.290.610

-

1

1

-

1.610.610

1

1

1

-

2.090.620

-

1

1

-

1.610.610

3

6

6

1

11.003.640

Prin atingerea obiectivelor propuse se vor obţine următoarele rezultate:
9 timpul mediu de răspuns în mediul urban şi în mediul rural - se estimează reducerea, până în
2011, a timpului de răspuns de la 14'13'' în mediul urban la 11', respectiv de la 34'15'' în
mediul rural, la 26';
9 timpul mediu de intervenţie – reducerea acestuia de la 77'38'' în 2008, la 63'50'' în 2011,
pentru a atinge, în 2015, pragul de aprox. 53';
9 alţi indicatori (reducerea personalului de pe echipamentele de intervenţie, creşterea
numărului de intervenţii, creşterea numărului victimelor salvate ca urmare a intervenţiilor
inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă etc.)
Bugetul total al proiectului se ridică la suma de 47.674.640,25 lei şi presupune
următoarea structură a cheltuielilor:
• Cheltuieli eligibile
= 40.036.980,50 lei;
• Cheltuieli neeligibile
=
25.742,40 lei;
• TVA
= 7.611.917,35 lei.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST trebuie să participe
la
realizarea
proiectului
cu
suma
de
952.880,14
lei
(800.739,61 lei + 152.140,53 lei TVA) reprezentând contribuţia financiară a solicitantului la
cheltuielile eligibile (calculată după formula: 2% x cheltuieli eligibile + TVA), în condiţiile
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, şi cu suma de
30.633, 46 lei (25.742,40 lei + 4.891,06 lei TVA), pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.
Conform art. 10, pct. 2, al. (c) din Statutul Asociaţiei, co-finanţarea
(2% din cheltuielile eligibile din proiect) va fi asigurată proporţional cu valoarea
echipamentelor alocate de către membrii asociaţi, după cum urmează:
• Consiliul Judeţean Vaslui– 139.473,69 lei (117.204,78 lei + 22.268,91 lei TVA).
• Consiliul Judeţean Bacău
– 155.060,25 lei (130.302,73 lei + 24.757,52 lei TVA);
• Consiliul Judeţean Botoşani – 139.473,69 lei(117.204,78 lei + 22.268,91 lei TVA);
• Consiliul Judeţean Iaşi – 198.358,66 lei (166.687,95 lei + 31.670,71 lei TVA);
• Consiliul Judeţean Neamţ
– 139.473,69 lei (117.204,78 lei + 22.268,91 lei TVA);
• Consiliul Judeţean Suceava
– 181.040,16 lei (152.134,59 lei + 28.905,57 lei TVA);
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Costurile neeligibile, inclusiv costurile conexe, inclusiv TVA, aferente realizării proiectului, în
valoare de 30.633, 46 lei (25.742,40 lei + 4.891,06 lei TVA), vor fi acoperite în cotă-parte de către
membrii asociaţi (cf. art. 10, pct. 2, al. d), după cum urmează:
• Consiliul Judeţean Vaslui
– 4.483,84 lei (3.767,93 lei + 715,91 lei TVA).
• Consiliul Judeţean Bacău
– 4.984,92 lei (4.189,01 lei + 795,91 lei TVA);
• Consiliul Judeţean Botoşani – 4.483,84 lei (3.767,93 lei + 715,91 lei TVA);
• Consiliul Judeţean Iaşi
– 6.376,89 lei (5.358,73 lei + 1.018,16 lei TVA);
• Consiliul Judeţean Neamţ
– 4.483,84 lei (3.767,93 lei + 715,91 lei TVA);
• Consiliul Judeţean Suceava
– 5.820,13 lei (4.890,86 lei + 929,27 lei TVA);
Eventualele depăşiri ale costurilor neeligibile (inclusiv conexe) vor fi suportate, în mod
proporţional cu valoarea echipamentelor achiziţionate prin proiect, de către membrii asociaţi.
Documentele de eligibilitate şi conformitate prevăzute de Ghidul Solicitantului de finanţare în
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3, Domeniul major de intervenţie 3.3,
conţin ca anexe hotărârile Consiliului de Administraţie şi a fiecărui consiliu judeţean partener
prin care sunt aprobate activităţile la care va participa fiecare judeţ în managementul şi
implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi
calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de
urgenţă şi a primului ajutor calificat”.
Dintre cele 18 activităţi, cu sub-activităţile aferente, prevăzute în Calendarul activităţilor
pentru prima cerere de finanţare a proiectului amintit, toate judeţele vor participa la 11 activităţi (cu
sub-activităţile aferente), aşa cum sunt acestea reliefate în anexa la proiectul de hotărâre.
Echipa de implementare a proiectului este coordonată de către un manager de proiect şi au fost
prevăzute funcţii de asistent manager ocupate de persoane desemnate de către fiecare consiliu
judeţean partener. De asemenea, în cadrul echipei de implemetare au fost incluşi şi doi reprezentanţi ai
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din Iaşi, respectiv Neamţ.
Pe baza datelor prezentate mai sus şi a documentelor-anexă, propun:
1. aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Achiziţionare echipamente
specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi
pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, care revin Judeţului
Vaslui, în cuantum de 143.957,53 lei reprezentând:
139.473,69 lei (117.204,78 lei + 22.268,91 lei TVA) - contribuţia Consiliului
Judeţean Vaslui la cheltuielile eligibile aferente realizării proiectului;
4.483,84 lei (3.767,93 lei + 715,91 lei TVA) - contribuţia Consiliului Judeţean
Vaslui la cheltuielile neeligibile aferente realizării proiectului,în condiţiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
2. aprobarea activităţilor cu care va fi implicat judeţul Vaslui, reprezentat prin Consiliul
Judeţean Vaslui în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru
acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”.
Faţă de cele prezentate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl
aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.32/2009
privind aprobarea Master Planului pentru judeţul Vaslui, privind sectorul apă şi apă uzată
având în vedere adresa nr.9510/14-11-2008 transmisă de TAHAL CONSULTING
ENGINEERS LTD firma care a elaborat Master Planul pentru judeţul Vaslui în sectorul apă şi apă
uzată, în baza contractului încheiat cu Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, privind realizarea
„Proiectului de servicii municipale” în domeniul alimentării cu apă potabilă a localităţilor şi
gestionarea apei uzate;
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în temeiul dispoziţiilor art.91, alin. (6), lit. a) şi ale art.97, alin (1) din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic: Se aprobă Master Planul pentru judeţul Vaslui în sectorul apă şi apă uzată,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Vaslui, 27 martie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
* Anexa poate fi consultată de site-ul Consiliului judeţean Vaslui : www.cjvs.ro

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru sectorul apă şi apă uzată al
judeţului Vaslui, elaborat pentru pregătirea proiectului cu finanţare UE—BIRD LOAN 4835 RO—
Proiect servicii municipale PO88252.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Master Planul pentru sectorul apă şi apă uzată al judeţului Vaslui este structurat în 10 capitole,
după cum urmează:
I. Introducere
II. Situaţia curentă
III. Prognoze
IV. Obiective naţionale şi judeţene
V. Analiza opţiunilor
VI. Strategia la nivel de judeţ
VII. Plan de investiţii pe termen lung
VIII. Analiza economică şi financiară
IX. Analiza suportabilităţii
X. Program de investiţii prioritare în infrastructură
I. Introducere
1. Obiectivele si scopul Master Planului
Ca membru recent al Uniunii Europene (UE), Romania s-a angajat sa îmbuntateasca
calitatea mediului pentru a realiza concordanta cu Acquis-ul Comunitar al UE. Romania a adoptat
aproximativ 99% din acquis-ul in domeniul mediului. Indeplinirea angajamentelor asumate de
Romania in procesul de negociere pentru Capitolul 22 - Protectia Mediului implica realizarea unor
proiecte majore de investitii in infrastructura de mediu. Inainte de integrarea Romaniei, fondurile
necesare pentru investitii in domeniul protectiei mediului au fost disponibile prin programele europene
de „preaderare" (PHARE, ISPA, SAMTID, SAPARD), sau prin alte programe finantate de diverse
institutii financiare internationale (BERD, BEI, Banca Mondiala, PNUD, etc).
Romania dupa integrare continua sa primeasca asistenta din partea UE prin accesarea
fondurilor structurale si de coeziune disponibile pentru tara noastra.
Obiectivul general al Master Planului este sa ofere o baza de decizie pentru o strategie locala pentru
dezvoltarea sectorului de apa si de apa uzata, in concordanta cu obiectivele generale negociate de
Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare.
Concret in cazul judetului Vaslui, obiectivele principale sunt:
Obiectivul 1: sa se realizeze conformarea cu angajamentele si cu obiectivele convenite intre
Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu
19

privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane in judetul Vaslui.
Obiectivul 2: sa se realizeze conformarea cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei
destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca prin Legea nr. 458/2002
cu privire la calitatea apei potabile (modificata prin Legea nr. 311/2004) si sa se imbunatateasca
performantele operatorului regional al judetului pentru a se asigura viabilitatea financiara si
operationala precum si durabilitatea acestuia.
Master Planul este primul pas important care furnizeaza cadrul pentru strategia de dezvoltare a
judetului Vaslui, in domeniul apei potabile si a apei uzate pentru perioada 2008-2037, prezentandu-se
o identificare a masurilor necesare precum si prioritizarea si etapizarea acestora pentru a realiza
deplina concordanta cu Directivele UE relevante in domeniu. In dezvoltarea Master Plan-ului,
Consultantul a cooperat cu partile implicate, aplicand principiul si conceptia ca acestia (client,
autoritati locale, furnizori de servicii de apa si apa uzata la nivel local/regional) se considera membri ai
unei singure echipe, uniti de acelasi obiectiv final.
2. Cadrul general
Pentru a se asigura o absorbţie si o întrebuinţare eficienta a fondurilor UE, Ministerul Mediului
si Dezvoltării Durabile (MMDD), ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional
Sectorial (POS) de Mediu, a elaborat un document strategic in conformitate cu Cadrul Strategic pentru
Fondurile de Coeziune, Planul Naţional de Dezvoltare si Cadrul Strategic Naţional de Referinţa, pentru
perioada 2007 - 2013.
Programul Operaţional Sectorial de Mediu ia de asemenea in considerare prevederile stabilite
intre România si UE, Capitolul 22 - Protectia mediului inconjurator si reprezintă baza selectării
proiectelor ce urmează a fi sprijinite prin intermediul acestor servicii de consultanta.
3. Factori implicati
Principalii factori implicati in executia proiectului sunt:
•

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (MMDD), ca autoritate de management;

•

Banca Mondiala, care finanteaza asistenta tehnica;

•

Consiliul Judetean Vaslui

•

Consiliile Locale

•

SC AQUAVAS SA (Operator Regional - 3 sucursale)

•

SC GOSCOMLOC SA Husi (Operator apa Husi)

II. Situaţia curentă
În acest capitol sunt informaţii despre judeţul Vaslui, privind:
1. Descriere generală: date geografice, structura administrativă, date economice.
2. Cadrul natural: clima, relief şi topografie, geologieşi hidrogeologie,soluri, ape,
biodiversitate.
3. Infrastructura
4. Evaluare socio-economică: profilul socio-economic al României, profilul socio-economic
al judeţului Vaslui.
5. Evaluarea cadrului instituţional şi legal: cadrul general administrativ, cadrul legal,
instituţiile de mediu, operatorii de apă şi apă uzată, operaţii curente şi performanţe
financiareale operatorilor, tarife existente.
6. Resurse de apă: generalităţi, apa de suprafaţă, apa subterană.
7. Poluarea apei: principalele surse de poluare, impactul deversării apelor uzate,
managementul nămolului, apa industrială.
8. Consumul de apă în prezent
9. Dotări existente şi performanţe actuale: infrastructura pentru alimentare cu apă,
sistemele existente de canalizare.
10. Suficienţa datelor.
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11. Concluzii.
III. Prognoze
În acest capitol sunt prezentate informaţii privind:
1. Metodologie şi ipoteze
Sunt prezentate ipoteze legate de evolutia demografica, descrisa la nivel de judet si oras, de
pierderile de apa in sisteme, nivel de contorizare, debite specifice ale consumatorilor din mediul urban
si rural, debite pentru consumurile de apa potabila in institutii si centrele comerciale, precum si cele
din industrie.
Se analizeaza in detaliu: prognoza la nivel macroeconomic (principalii indicatori
macroeconomici privind cresterea economica, inflatia, somajul, nivelul de salarizare, etc.), prognoza
populatiei, prognoza veniturilor gospodariilor (prognoza veniturilor nete ale gospodariilor la nivel
national si la nivel judetean si municipal), precum si prognozele evolutiei economice a judetului
Vaslui.
2. Prognoza socio-economică: prognoza la nivel macroeconomic, prognoza populaţiei,
proiecţiile veniturilor gospodăriilor, proiecţiile activităţii economice în judeţul Vaslui.
3. Prognoza necesarului de apă: necesarul casnic, necesarul ne-casnic, bilanţul apei şi pierderile
de apă, sumarulprognozei necesarului de apă
4. Prognoza debitului şi încărcării apei uzate: apa uzată menajeră, apa uzată nemenajeră,
infiltraţii, sumarul prognozei şi încărcării apei uzate.
5. Concluzii.
IV. Obiective nationale si tinte judetene
Sunt mentionate de asemenea, obiectivele in sectorul alimentarii cu apa si canalizarii in judetul
Vaslui (PLAM), si analizate comparativ cu documentele de pozitie ale Romaniei.
1. S-a mentionat ca un prim obiectiv este acela de conformarea legislativa pentru implementarea
Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane in judetul Vaslui,
dupa cum urmeaza:
- la 31 decembrie 2013, conformarea cu dispozitiile privind extinderea sistemului de colectare,
directiva trebuie realizata in aglomerarile urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 10.000.
- la 31 decembrie 2015, conformarea cu dispozitiile privind echiparea cu statii
de epurare, directiva trebuie realizata in aglomerarile urbane cu un echivalentlocuitor mai mare de 10.000.
2. Al doilea obiectiv este conformarea cu prevederile Directivei 98/83/CE a CE cu privire la
calitatea apei destinate consumului uman, si anume:
- pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate in aglomerarile urbane cu
mai putin de 10 .00 de locuitori;
- pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate si turbiditate in aglomerarile
urbane cuprinzand intre 10.000 si 100.000 de locuitori;
- pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier si mangan in
aglomerarile urbane cu peste 100.000 de locuitori;
- pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier,
plumb, cadmiu si pesticide in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 de
locuitori;
- pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si
mangan in aglomerarile urbane cuprinzand intre 10.000 si 100.000 de locuitori.
Investitiile necesare pentru realizarea obiectivului 1 infrastructura de canalizare
In conformitate cu Directiva 2000/60/CE este necesar sa se aiba in vedere faptul ca pentru
aglomerarile mai mari de 10.000 p.e trebuie sa se prevada treapta tertiara de epurare in vederea
eliminarii fosforului si azotului. Aceste actiuni nu au fost prinse in Anexa nr. 4.4.3.2.
In urma analizei echipei de consultanti au rezultat in conformitate cu cerintele directivelor un numar
de 4 aglomerari din care vor fi solutionate 4 in prima etapa.
Valoarea de investitie totala este de 349.195.160 Euro conform tabelului urmator:
Tabelul 4.4.3 Valoarea de investitie totala pentru realizarea obiectivului 1 (Euro)
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Total
investitii
canalizare si tratare
apa uzata
349.195.160

2008 - 2013

2014 - 2015

2016 - 2018

2019 - 2037

30.960.000

39.865.730

62.996.350

215.373.080

4.4.4 Investitiile necesare pentru realizarea obiectivului 2 infrastructura alimentare cu apa
In judetul Vaslui, alimentarea cu apa potabila se face prin sisteme centralizate de distributie a apei in
proportie de 27% precum si din fantani individuale (in special in mediul rural ).
In urma analizei echipei de consultanti au rezultat in conformitate cu cerintele directivelor un numar
de 4 aglomerari din care trebuie solutionate in prima etapa.
Valoarea de investitie totala este de 262.080.000 Euro conform tabelului urmator:
Obiectivele de mai sus vor conduce la o serie de activitati dupa cum urmeaza. Ordinea lor de
succesiune trebuie sa fie in conformitate cu programarea tintelor la nivel national si judetean,
mentionate anterior, si sa se adapteze conditiilor particulare din cadrul judetului Vaslui, si anume:
• Constructia/modernizarea surselor de apa destinate pentru alimentarea cu apa potabila;
• Constructia/reabilitarea statiilor de tratare;
• Extinderea/reabilitarea retelelor de distributie a apei si de canalizare;
• Constructia/retehnologizarea statiilor de epurare;
• Constructia/reabilitarea instalatiilor de tratare a namolurilor;
• Contorizare, echipament de laborator, detectarea pierderilor de apa, etc.
•
Asigurarea unor masuri pentru intarirea capacitatii institutionale si asistenta tehnica
pentru imbunatatirea capacitatilor manageriale si introducerea unor principii moderne de operare.
Tabelul 4.4.4 Valoarea ^ de investitie pentru realizarea obiectivului 2 (Euro)
Total investitii
alimentare cu apa
262.080.000

2008 - 2013

2014 - 2015

2016 - 2018

2019 - 2037

37.603.000

34.658.000

8.395.000

181.424.000

V. Analiza optiunilor
In urma analizei din punct de vedere tehnico-economic si al impactului asupra mediului, au
fost propuse urmatoarele optiuni pentru infrastructura apa uzata:
• Zona Vaslui: aglomerarea Vaslui împreună cu aglomerarările Satu Nou şi Văleni au fost
unite într-un cluster adăugându-se la investiţia iniţială câte o staţie de pompare şi un colector spre
staţia de epurare Vaslui.
• Zona Bacesti - Dumesti: cele trei aglomerări Băceşti, Dumeşti şi Armăşeşti au
fost unite într-un cluster adăugându-se la investiţia iniţială câte o staţie de pompare şi un
colector spre staţia de epurare .
• Zona Barlad: aglomerarea Bârlad şi aglomerarea Zorleni independente, fiecare cu
staţie de epurare, colectoare şi reţele separate.
VI. Strategia la nivel de judet
Pentru a pregăti o Strategie Generala in vederea identificarii masurile prioritare de cost cat
mai scazut (luand in considerare solutiile tehnice si institutionale fezabile) pentru a atinge tintele
nationale si judetene definite in cadrul sectorului de apa si apa uzata, au fost luate in considerare
urmatoarele:
- cantitatea si calitatea surselor de apa,
- prioritizarea tuturor aglomerarilor privind programul de investitie pe termen lung sau
pe termen scurt,
- cadrul institutional existent, precum si
- situatia existenta a infrastructurii de apa si apa uzata in judet.
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In consecinta, pentru ca judetul Vaslui sa poata realiza investitiile propuse si pentru a se
conforma cu cerintele standardelor europene, trebuie sa ia urmatoarele masuri:
• concentrarea pe reabilitarea sistemelor existente in cele mai mari localitati (doar 3 localitati
cu peste 10.000 locuitori echivalenti);
• atingerea cotelor impuse de bransare la alimentarea cu apa in intregul judet;
• atingerea cotelor cerute de bransare la colectare si epurare a apelor uzate in localitatile cu
mai putin de 2.000 de locuitori (58% din populatie locuieste in zone rurale);
• dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile incluzand
localitati relevante.
VII. Planul de investitii pe termen lung
Scopul acestui capitol este acela de a prezenta măsurile pe termen lung (perioada 2007 2037) care sunt necesare pentru:
• eliminarea deficientelor, reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare in conformitate cu angajamentele asumate de Romania;
• îndeplinirea standardelor pentru sistemele de apă potabilă şi apă uzată. Au fost
analizate atât partea de reţele, cât şi cea de tratare;
• reducerea costurilor de operare pana la un nivel suportabil;
• îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate şi siguranţă.
In tabelul de mai jos sunt centralizate valorile globale de investitie pentru judetul Vaslui in
functie de perioada de realizare al lucrarilor, aceste valori fiind expuse si in tabelul de mai jos.
Tabel 0.7. Valori de investitie propuse pentru judetul Vaslui
Servicii
Total
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
2008 - 2037 2008 - 2013 2014 - 2015 2016 - 2018 2019 - 2037
Total - Apa potabila 262.080.000 37.603.000 34.658.000 8.395.000
181.424.000
Total - Apa uzata
349.195.160 30.960.000 39.865.730 62.996.350 215.373.080
TOTAL
611.275.160 68.563.000 74.523.730 71.391.350 396.797.080
Master Plan-ul prezentat cuprinde, in ordine prioritara, lista investitiilor propuse in judet pentru
o perspectiva mai larga, cuprinzand o perioada de 29 ani.
Valoarea totala a investitiilor este de 611.275.160 EURO, esalonata pe o perioada de 29 ani.
Ele au fost defalcate pe lucrari de alimentare cu apa (262.080.000 EURO) si pentru sisteme de
canalizare (349.195.160 EURO), conform anexei nr. 7.3.4.
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului incepe prin depunerea solicitarii de emitere
a acordului de mediu in faza de studiu de prefezabilitate a proiectului. Aceasta procedura se realizeaza
in urmatoarele etape:
•

etapa de incadrare a proiectului;

•

etapa de definitivare a proiectului;

•

etapa de analiza a proiectului.

VII. Analiza economica si financiara
Acest capitol prezinta analiza costurilor de investitii, reinvestitii precum si costurilor de
operare si intretinere dezvoltate in Master Plan. Aceste costuri sunt detaliate pentru fiecare an al
analizei atat la nivelul urban cat si rural, precum si pentru fiecare oras din judet. Costurile sunt
calculate separat pentru sistemele de apa si apa uzata, atat in preturi constante cat si in preturi curente.
Tabelul 0.8. Rezumat costuri de investitii, reinvestitii, operare si intretinere (milioane Euro)
Sistemul de apa
Preturi constante Preturi
curente2
2007 1

Sistemul de apa uzata
Preturi
Preturi
constante 2007 curente

Total judet
Preturi
Preturi
constante 2007 curente
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Investitii
Reinvestitii
O&I
Total

262,080
23,686
129,257
415,024

367,940
37,409
192,415
597,765

349,195
33,797
131,043
514,035

485,083
44,801
197,538
727,422

611,275
57,483
260,300
929,058

853,023
82,211
389,953
1325,187

Costuri de investitii de capital la nivelul judetului Vaslui, pentru prima etapa
2009-2013 (milioane Euro) _______________________________________________
Sistemul de apa uzata
Preturi
constante
2007

Preturi

Preturi
constante
2007

curente
Total judet
Aglomerari din zona
urbana
Vaslui
Barlad
Husi
Negresti
Murgeni
Aglomerari din zona
rurala

curente

Preturi
Preturi
constante
2007
curente

Preturi

37,603
37,603

40,807
40,807

30,960
30,960

33,704
33,704

68,563
68,563

74,511
74,511

19,932
16,151
0,000
0,595
0,925
0,000

21,614
17,534
0,000
0,642
1,017
0,000

15,750
14,370
0,000
0,840
0,000
0,000

17,166
15,628
0,000
0,909
0,000
0,000

35,682
30,521
0,000
1,435
0,925
0,000

38,780
33,162
0,000
1,551
1,017
0,000

Sursa: propriile calcule
Valoarea actualizata a tututor costurilor de investitii, reinvestitii operare si intretinere este de
441,031 mil Euro, ceea ce corespunde unui cost marginal de 3,002 euro/mc.
VIII. Analiza de suportabilitate
Obiectul analizei suportabilitatii este acela de a stabili contextul conditiilor socio-economice si
demografice fata de care vor fi introduse masuri de investitii in domeniul apei si apei uzate. Aceste
conditii vor determina efectiv daca imbunatatirile propuse vor fi sau nu suportabile pentru societate si
in mod deosebit pentru gospodariile mai sarace.
Tabelul 0.10. Rata curenta de suportabilitate pentru serviciile de apa si apa uzata in judetul
Vaslui, 2007
Venituri medii Decila3 1 (cea Decila 2
Decila 3
pe gospodarii mai saraca)
3,6%
6,9%
6,4%
6,0%
Zona urbana
Vaslui
3,6%
6,3%
5,8%
5,4%
Barlad
3,8%
6,6%
6,1%
5,7%
Husi
2,2%
3,8%
3,6%
3,3%
Negresti
2,9%
5,1%
4,7%
4,4%
Murgeni
2,8%
4,8%
4,5%
4,2%
Sursa: calcule proprii
IX. Investiţiile prioritare in infrastructura
Planul de investiţii: alimentări cu apă şi canalizare—costuri de investiţii pe etape şi
aglomerări
N°
Item
Costuri totale
1
Aglomerarea Bârlad
9.597.510
1.1
Alimentare cu apa
6.385.892
1.2
Apa uzata
3.211.618
2
Aglomerarea Vaslui
11.273.029
3
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2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
ST-1
4
5
6
7
8
ST-2
GT

Alimentare cu apa
Apa uzata
Aglomerarea Negreşti
Alimentare cu apa
Apa uzata
Aglomerarea Murgeni
Alimentare cu apa
Apa uzata
Sub-total 1
Echipamente
Asistenta tehnica
Proiectare
Supraveghere lucrari
Cheltuieli diverse si neprevazute*
Sub-total 2
Total general

5.409.959
5.863.071
369.295
369.295
0
767.635
767.635
0
22.007.469
110.037
220.075
880.299
1.100.373
2.200.747
4.511.531
26.519.000

X. Program de investiţii prioritare în infastructură
Pentru identificarea investiţiilor care să fie cuprinse în lista pe termen scurt au fost luate în
considerare următoarele: obligativitatea de a îndeplini cerinţele Tratatului de Aderare; cerinţa de
implementare a măsurilor obligatorii; obligativitatea de a se asigura susţinerea economică a investiţiei
pe termen lung.
Totodată, pentru evaluarea simultană a factorilor care nu pot fi cuantificaţi în termeni valorici,
au fost identificate 4 categorii de criterii (poluarea mediului, riscul asupra sănătăţii publice, creşterea
eficienţei sistemelor de apă şi canalizare şi apartenenţa la ROC, respectiv capacitatea de implementare
a programelor), dezvoltate într-o matrice multi-criterială.
Lista prioritizării măsurilor de investiţii pentru prima etapa se regăseşte in Anexa nr. 10.4 din
Master Plan.
Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7

Indicator
Populatia deservita
Populatia contorizata
Volum de apa furnizata mc/zi
Volum de apa facturata
Pierderi de apa
Lungime retea
Capacitatea de inmagazinare mc

UM
%
0/
mc
0/
0/
km
mc

Prezent
73,8
46,8
37520
53
47
379
44.750

2013
96,9
95,3
30460
79
21
478
50.950

2015
100
100
32560
87
13
533
50.950

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
H O T Ă R Â R E A Nr.33/2009
privind aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul Programului
„Electrificare 2007 – 2009”
având în vedere Lista proiectelor prioritare întocmită de colectivul constituit în cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi propusă în vederea acordării de fonduri de la
bugetul de stat pentru implementarea la nivelul judeţului a Programului „Electrificare 2007 – 2009” ;
având în vedere Hotărârea Guvernului nr.328/2007 pentru aprobarea Programului
„Electrificare 2007 – 2009” privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi
înfiinţarea Unităţii de management al programului, cu modificările şi completările ulterioare ;
având în vedere Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.563/31.07.2008
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pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului „Electrificare 2007 – 2009” ;
în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1), lit.b) şi alin.(3), lit.d) şi ale art.97, alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vaslui ;
H O T Ă R Ă ŞT E :
Articol unic – Se aprobă Lista proiectelor prioritare propuse pentru finanţare de la bugetul de
stat în cadrul Programului „Electrificare 2007 – 2009”, prevăzută în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Vaslui, 27 martie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexa
la Hotărârea nr.33/2009
Lista proiectelor prioritare din cadrul
Programului „Electrificare 2007 – 2009” din judeţul Vaslui
Nr. Unitate administrativ
crt.
teritorială
1. Comuna Bogdăneşti
2. Comuna Creţeşti
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comuna Drînceni
Comuna Ghergheşti
Comuna Hoceni
Comuna Lipovăţ
Comuna Puieşti

10.
11.
12.Comuna Stănileşti
13.Comuna Vinderei
14.
15.Comuna Viişoara
16.

Denumire obiectiv
Extindere reţele electrice, sat Unţeşti
Extindere reţele electrice, sat Creţeştii de
Jos
Extindere reţele electrice, sat Drînceni
Extindere reţele electrice, sat Chetrosu
Extindere reţele electrice, sat Corodeşti
Extindere reţele electrice, sat Ghergheşti
Extindere reţele electrice, sat Barboşi
Extindere reţele electrice, sat Fundu Văii
Extindere reţele electrice, sat Călimăneşti
Extindere reţele electrice, sat
Iezer
Extindere reţele electrice, sat Puieşti
Extindere reţele electrice, sat Stănileşti
Extindere reţele electrice, sat Obîrşeni
Extindere reţele electrice, sat Viişoara
PTA 1
Extindere reţele electrice, sat Viişoara
PTA 2
Extindere reţele electrice, sat Viişoara
PTA 3
TOTAL

Valoare cu Lungime
Punctaj
Obs.
T.V.A. inclus reţea
acordat
(lei)
(km)
82.288,520
0,280
96
66.811,590

0,400

95

343.884,370
64.869,760
180.728,550
150.761,600
76.546,260
583.263,630
37.945,120

3,075
0,420
0,950
1,742
0,761
3,535
0,277

92
94
94
91
92
95
93

52.053,120

0,500

91

24.920,060
86.848,210
480.577,856

0,161
0,980
1,950

90
92
93

55.353,816

0,320

91

39.823,148

0,320

89

38.108,173

0,280

92

2.364.783,783

15,951

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei de priorităţi a proiectelor din cadrul Programului
“Electrificare 2007-2009”.
Doamnelor si domnilor consilieri,
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Prin Hotărârea Guvernului nr.328/2007 s-a aprobat Programul “Electrificare 2007-2009”
privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de
management a programului, cu modificările ulterioare, iar prin Ordinul nr.563/2008 al Ministrului
Internelor şi Reformei Administrative, s-a aprobat Regulamentul şi modalităţile de implementare a
Programului “Electrificare 2007-2009”.
În cadrul Programului au fost depuse un număr de 16 de documentaţii tehnice de către un
număr de 10 consilii locale: Bogdăneşti, Creţeşti, Drînceni, Ghergheşti, Hoceni, Lipovăţ, Puieşti,
Stănileşti, Viişoara, Vinderei care însumează 13,496 km de extinderi reţele electrice existente cu o
valoare de 2.364.783,783 lei inclusiv TVA.
În urma evaluării acestor documentaţii de către colectivul de specialitate constituit au fost
declarate eligibile 16 proiecte depuse de către 10 autorităţi publice locale: : Bogdăneşti, Creţeşti,
Drînceni, Ghergheşti, Hoceni, Lipovăţ, Puieşti, Stănileşti, Viişoara, Vinderei, îndeplinind cerinţele
prevăzute de Regulament în sensul că au fost acceptate drept candidaţi pentru acordarea unei finanţări
de la bugetul de stat pentru electrificarea localităţilor, reprezentând de 2.364.783,783 lei şi 13,496 km.
Prioritizarea acestor proiecte s-a făcut prin întocmirea unei fişe de evaluare pentru fiecare proiect,
prin acordarea unui punctaj în funcţie de gradul de îndeplinire a criteriilor prezentate în manualul de
finanţare: creşterea calităţii vieţii, eliminarea decalajelor majore de dezvoltare la nivelul judeţului,
creare de potenţial dezvoltare prin atragerea de investiţii, protecţia mediului prin utilizarea de resurse
regenerabile. Pe baza acestui punctaj s-a întocmit lista proiectelor prioritare la nivelul judeţului
Vaslui, propusă pentru acordarea de fonduri de la bugetul Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative, prevăzută ca anexă la proiectul de hotărâre.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr.563/31.07.2008 al Ministrului Internelor şi
Reformei Administrative, aprobarea de către Consiliul Judeţean Vaslui a listei proiectelor prioritare
este o condiţie de eligibilitate în obţinerea finanţării.
Prin aceasta se realizează o creştere a condiţiilor de viaţă şi confort în localităţile cu proiecte
declarate eligibile şi propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.34/2009
privind organizarea şi desfăşurarea, în anul 2009, în parteneriat cu Ziarul „Obiectiv” a
competiţiei „Cea mai curată comună” din judeţul Vaslui
având în vedere oferta Ziarului „Obiectiv” pentru realizarea unui parteneriat în scopul
antrenării locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale, a agenţilor economici şi a instituţiilor
publice locale pentru îndeplinirea obiectivelor de bună gospodărire a localităţilor şi protecţia mediului
înconjurător ;
în temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul judeţean Vaslui ;
H O T Ă R Ă ŞT E :
Art.1. – Se aprobă desfăşurarea, în anul 2009, în parteneriat cu Ziarul „Obiectiv”, competiţia
„Cea mai curată comună” din judeţul Vaslui.
Art.2. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a competiţiei „Cea mai curată
comună” din judeţul Vaslui, pentru realizarea obiectivelor de bună gospodărire, în anul 2009, prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. – Finanţarea cheltuielilor necesare pentru constituirea fondului de premii se va asigura
din sponsorizări.
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Art.4. – Prezenta hotărâre se va comunica primarilor comunelor din judeţul Vaslui.
Vaslui, 27 martie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ANEXĂ
la Hotărârea nr.34/2009
REGULAMENT
pentru organizarea şi desfăşurarea, în anul 2009, în parteneriat cu Ziarul „Obiectiv”,
a competiţiei „Cea mai curată comună” din judeţul Vaslui
I. SCOPUL COMPETIŢIEI
Art.1. – Scopul competiţiei „Cea mai curată comună” este de antrenare a locuitorilor
unităţilor administrativ-teritoriale, a agenţilor economici, instituţiilor şi serviciilor publice locale
pentru realizarea obiectivelor de bună gospodărire a localităţilor în anul 2009, prin valorificarea cât
mai eficientă a potenţialului uman şi material din judeţul Vaslui.
II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI
Art.2. – Competiţia se va organiza şi desfăşura, în anul 2009, în parteneriat cu Ziarul
„Obiectiv”, pe baza obiectivelor stabilite prin prezentul regulament.
Art.3. – Obiectivele ce vor fi avute în vedere în cadrul evaluării şi acordării punctajului
pentru fiecare din acestea, sunt următoarele :
a) întreţinerea şi repararea drumurilor, podurilor şi podeţelor, de interes local, curăţirea şi
amenajarea şanţurilor ;
b) întreţinerea fântânilor, puţurilor şi celorlalte surse de apă potabilă, colectarea şi depozitarea
reziduurilor menajere, deratizarea, dezinsecţia şi asanarea focarelor de infecţie ;
c) respectarea de către locuitori, agenţii economici şi instituţiilor publice locale a normelor
privind igiena şi curăţenia locuinţelor, clădirilor instituţiilor în care funcţionează, a anexelor
gospodăreşti, a curţilor şi împrejurimilor ;
d) întreţinerea zonelor verzi, de odihnă şi agrement din administrarea autorităţilor
administraţiei publice locale, amenajarea terenurilor de sport şi a locurilor de joacă pentru
copii ;
e) consolidarea şi întreţinerea digurilor şi malurilor, executarea lucrărilor de protecţie şi
întreţinere a albiilor şi cursurilor de apă, efectuarea altor lucrări de protecţie contra
inundaţiilor, asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării
apelor.
Art.4. – Punctajul ce se va acorda pentru fiecare obiectiv este următorul :
1.
Curăţarea platformei drumului de noroi ( potmol, anrocamente, arbori, etc.)
- 5 puncte ;
2. Eliminarea gropilor şi adânciturilor prin acoperire cu materiale din categoria celor folosite la
executarea drumului ( pentru drumurile din pământ şi pietruite ) :
- 10 puncte ;
3. Decolmatarea sau desfundarea şanţurilor şi a rigolelor existente şi executarea şanţurilor pe
porţiunile pe care acestea nu există :
- 50 puncte ;
4. Întreţinerea indicatoarelor de circulaţie ( îndreptarea, spălarea, vopsirea ) :
- 5 puncte ;
5. Văruirea plantaţiilor şi accesoriilor ( coronamente, garduri, borne, etc.) :
- 5 puncte ;
6. Estetica rutieră a drumurilor : curăţarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre de animale, a
platformei drumurilor, a talazurilor, a şanţurilor, a locurilor de parcare, a fântânilor şi a spaţiilor verzi :
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- 5 puncte ;
7. Întreţinere poduri şi podeţe : curăţarea căii de noroi şi gunoaie; înlăturarea din albie ( în
zona podurilor ) a depunerilor, a plantaţiilor care împiedică scurgerea apelor şi curăţarea de răgălii;
desfundarea şi decolmatarea podeţelor; văruire şi vopsire parapeţi şi timpane :
- 20 puncte ;
8. Întreţinerea fântânilor : starea igienico-sanitară a acestora ( curăţare, starea butucului,
dotarea corespunzătoare cu găleată proprie, eventual sistem de adăpare separată a animalelor ) :
- 20 puncte ;
9. Întreţinere puţuri şi alte surse de apă ( sisteme centralizate de alimentare cu apă ) păstrarea
lor în stare corespunzătoare conform normelor ( zonă de protecţie, capace, starea de curăţenie din
apropriere ) :
- 20 puncte ;
10. Existenţa în fiecare localitate conform Planului urbanistic general şi a legislaţiei în vigoare,
a platformelor pentru depozitarea gunoaielor şi a puţurilor seci :
- 50 puncte ;
11. Efectuarea lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie conform normelor în vigoare şi asanarea
focarelor de infecţie :
- 10 puncte ;
12. Respectarea de către agenţii economici şi instituţiile publice locale a normelor privind
igiena şi curăţenia clădirilor, curţilor şi împrejurimilor :
- 70 puncte ;
13. Respectarea de către locuitori a normelor privind igiena şi curăţenia locuinţelor, anexelor
gospodăreşti, curţilor şi împrejurimilor :
- 30 puncte ;
14. Amenajarea terenurilor de sport şi a locurilor de joacă pentru copii :
- 50 puncte ;
15. Întreţinerea zonelor verzi, de odihnă şi agrement din administrarea autorităţilor publice
locale :
- 50 puncte.
Art.5. – Primarii comunelor clasate pe primele locuri vor fi premiaţi după cum urmează :
- locul I – 30 mii lei
- locul II – 20 mii lei
- locul III – 10 mii lei
Art.6. – Preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, prin dispoziţie, va constitui comisia
pentru evaluarea competiţiei, acordarea punctajelor şi stabilirea primarilor care urmează a fi premiaţi.
Comisia va fi formată din vicepreşedinţii consiliului judeţean, consilierii judeţeni
desemnaţi de grupurile de consilieri, reprezentanţii Ziarului „Obiectiv”, specialişti din cadrul
aparatului de specialitate. În componenţa comisie vor fi atraşi specialişti şi din cadrul serviciilor
publice deconcentrate cu atribuţii în domeniu.
Secretariatul comisiei va fi asigurat de către Direcţia tehnică a Consiliului judeţean Vaslui.
Art.7. – Acordarea premiilor se va face de către consiliul judeţean prin hotărâre la
propunerea comisiei prevăzută la art.6 din prezentul regulament.
Art.8. – Participarea comunelor la competiţia prevăzută de prezentul regulament se va face
pe baza notificării făcută consiliului jud. de către primari cu aprobarea consiliilor locale respective.
Notificarea se va face în termen de 10 zile de la primirea prezentului Regulament.
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea, în anul 2009, în parteneriat
cu Ziarul „Obiectiv” a competiţiei „Cea mai curată comună” din judeţul Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Pentru antrenarea locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale, a agenţilor economici şi a
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instituţiilor publice locale, pentru realizarea obiectivelor de bună gospodărire a localităţilor şi protecţia
mediului înconjurător în anul 2009, prin valorificarea cât mai eficientă a potenţialului uman şi
material din judeţul Vaslui, s-a iniţiat competiţia „Cea mai curată comună”.
Competiţia se va desfăşura pe baza obiectivelor stabilite prin regulament, în urma
evaluării şi acordării unui punctaj de către „un juriu” format din reprezentanţi ai consiliului judeţean,
ai Ziarului „Obiectiv” şi serviciilor deconcentrate cu atribuţii în domeniu.
Obiectivele ce vor fi avute în vedere în cadrul acestei competiţii sunt următoarele :
a) întreţinerea şi repararea drumurilor, podurilor şi podeţelor, de interes local, curăţirea şi
amenajarea şanţurilor ;
b) întreţinerea fântânilor, puţurilor şi celorlalte surse de apă potabilă, colectarea şi depozitarea
reziduurilor menajere, deratizarea, dezinsecţia şi asanarea focarelor de infecţie ;
c) respectarea de către locuitori, agenţii economici şi instituţiile publice locale a normelor privind
igiena şi curăţenia locuinţelor, clădirilor instituţiilor în care funcţionează, a anexelor
gospodăreşti, a curţilor şi împrejurimilor ;
d) întreţinerea zonelor verzi, de odihnă şi agrement din administrarea autorităţilor publice locale şi
instituţiilor publice locale, amenajarea terenurilor de sport şi a locurilor de joacă pentru copii ;
e) consolidarea şi întreţinerea digurilor şi malurilor, executarea lucrărilor de protecţie şi
întreţinere a albiilor şi cursurilor de apă, efectuarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor,
asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor ;
f) eliminarea tuturor surselor de poluare a mediului înconjurător .
În cadrul competiţiei comunele clasate pe primele locuri vor fi premiate după cum urmează :
Premiul I
- 30 mii lei
Premiul II
- 20 mii lei
Premiul III - 10 mii lei
Participarea la competiţia „Cea mai curată comună” se va face pe baza notificării făcută
consiliului judeţean de către primari cu aprobarea consiliilor locale respective.
Având în vedere considerentele arătate mai sus, vă propun dă adoptaţi 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.35/2009
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Vaslui
având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind
propunerea de modificare a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de
bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O. U. G. 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 nr.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 reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului
contractual salarizat prin legi speciale;
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:
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Art.1 – Se aprobă modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, prin transformarea unor posturi de funcţie de execuţie în
regim contractual, după cum urmează:
a) un post de funcţie de execuţie de referent studii superioare, grad profesional debutant
se transformă în gradul IV;
b) două posturi de funcţie de execuţie de referent studii medii, treapta profesională IA se
transformă în referent studii superioare, grad profesional debutant;
c) un post de funcţie de execuţie de secretar-dactilograf studii medii, treapta profesională
I se transformă în referent studii superioare, grad profesional III;
d) un post de funcţie de execuţie de secretar-dactilograf studii medii, treapta profesională
I se transformă în referent studii superioare, grad profesional debutant.
Art.2 – Se aprobă statul de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului judeţean Vaslui, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.3 – Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.46/2008, cu modificările ulterioare,
se înlocuieşte cu anexa prevăzută la art.2.
Vaslui, 27 martie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
ANEXA
la Hotărârea nr.35 /2009

TREAPTA DE
SALARIZARE

GRADUL

Nr. crt. DENUMIRE COMPARTIMENT, FUNCTII

CLASA (Gr/Tr)

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

FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA
1
PRESEDINTE
2-3 VICEPRESEDINTE
TOTAL APARAT DE SPECIALITATE
CABINETUL PRESEDINTELUI
1
Consilier
S
2
Consilier
S
3
SECRETARUL JUDETULUI
I
S
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
4-5 Auditor
I superior
1
S
6-7 Auditor
I asistent
1
S
8
Auditor
I asistent
3
S
BIROUL CONTABILITATE
9
Sef birou - consilier
I superior
1
S
10
Consilier
I superior
1
S
11
Consilier
I asistent
1
S
12
Consilier
I asistent
2
S
13-14 Consilier
I asistent
3
S
15
Referent
III superior
1
M
16
Inspector de specialitate
S
Gr.Deb
17
Referent
Tr.IA
M
SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, RELATII
MASS-MEDIA, INFORMARE CETATENI

TOTAL

3
1
2
141
2
1
1
1
5
2
2
1
9
1
1
1
1
2
1
1
1
8

FP CM

104 37
0
2
.
1
.
1
1
0
5
0
2
2
1
7
2
1
1
1
1
2
1
1
1
8

0
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18
19
20
21
22-23
24
25

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
26
Director executiv-consilier juridic
I superior
1
S
COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS SI COORDONAREA
CONSILIILOR LOCALE
27
Consilier juridic
I superior
3
S
28
Consilier juridic
I principal
3
S
29
Consilier juridic
I asistent
1
S
30
Consilier juridic
I asistent
3
S
31-32 Consilier
I asistent
1
S
33
Referent
Tr. IA
M
COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL SI CONSILIERII
34
Consilier
I principal
1
S
35
Consilier
I principal
3
S
36
Consilier
I asistent
3
S
37
Consilier
I principal
2
S
38
Referent
III superior
1
M
39
Referent
S
Gr.Deb
40
Referent
Tr.IA
M
41
Arhivar
Tr.II
M
COMPARTIMENT REDACŢIONAL DE EDITARE A MONITORULUI
OFICIAL AL JUDEŢULUI VASLUI
42
Inspector de specialitate
Gr. I
S
43
Inspector de specialitate
Gr. III
S
DIRECTIA ECONOMICA
44
Director executiv-consilier
I superior
1
S
45
Director executiv adjunct-consilier
I superior
1
S
COMPARTIMENT BUGET-FINANTE
46
Consilier
I
superior
3
S
47
Consilier
I asistent
3
S
48-49 Referent
III superior
1
M
50
Referent
Gr. II
S
COMPARTIMENT INFORMATICA
51
Consilier
I superior
1
S
52
Consilier
I superior
3
S
53
Consilier
I principal
1
S
54-55 Consilier
I asistent
3
S
56
Consilier
I principal
2
S
SERVICIUL ADMINISTRATIV, PROTECTIA MUNCII SI APARARE
IMPOTRIVA INCENDIILOR
57
Referent-sef serviciu
Tr.IA
M
58
Inspector de specialitate
Gr. II
S
59
Referent
Tr.IA
M
60
Magaziner
Tr.I
M
DIRECTIA TEHNICA
61
Director executiv-consilier
I superior
1
S
62
Director executiv adjunct-consilier
I superior
1
S
SERVICIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII
PUBLICE

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
1
1
1

1
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1

1
3
-

-

1
1
1

2

0

2

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

12
1
1
4
1
1
2
6
1
1
1
2
1

1
1
5
1
1
0
-

4

0

4

1
1
1
1
36
1
1

33
1
1

1
1
1
1
3
-

8

7

1
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63
64
65
66
67
68
69

Sef serviciu - consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Referent

I superior
1
S
I superior
1
S
I superior
2
S
I principal
3
S
I asistent
1
S
I asistent
3
S
III superior
2
M
Gr.
70
Referent
S
Deb
COMPARTIMENT LUCRARI PUBLICE, INVESTITII
71
Consilier
I superior
1
S
72
Consilier
I superior
3
S
73-75 Consilier
I asistent
3
S
COMPARTIMENT INVESTITII SI REABILITARE DRUMURI
JUDETENE
76-78 Consilier
I superior
1
S
79
Consilier
I superior
3
S
80
Consilier
I debutant
S
COMPARTIMENT PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR
COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE
81
Consilier
I superior
1
S
82
Referent de specialitate
II superior
1
SSD
83
Consilier
I asistent
3
S
84
Referent
III superior
1
M
COMPARTIMENT PENTRU PROTECTIA PLANTELOR
85
Inspector de specialitate
Gr. IA
S
86
Inspector de specialitate
Gr. III
S
AUTORITATEA JUDETEANA DE TRANSPORT
87
Consilier
I superior
1
S
88
Consilier
I asistent
3
S
AUTORITATEA DE AUTORIZARE
89
Consilier
I superior
1
S
90
Consilier
I asistent
3
S
BIROUL DE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL
JUDETULUI
91
Sef birou - consilier
I superior
1
S
92-93 Consilier
I superior
3
S
94-95 Consilier
I asistent
3
S
96
Referent
III superior
3
M
ARHITECT SEF
97
Arhitect sef-consilier
I superior
1
S
COMPARTIMENT URBANISM AMENAJAREA TERITORULUI,
DISCIPLINA IN CONSTRUCTII SI CADASTRU IMOBILIAR EDILITAR
98-99 Consilier
I superior
1
S
100 Consilier
I asistent
3
S
101 Consilier
I debutant
S
102 Referent
III superior
1
M
103 Referent
S
Gr.Deb
DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALA, INTEGRARE EUROPEANA,
RELATII INTERNATIONALE
104 Director executiv-consilier
I superior
1
S
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA, INTEGRARE EUROPEANA
105 Sef serviciu-consilier
I superior
1
S
106 Consilier
I superior
1
S
107 Consilier
I superior
3
S
108-109 Consilier
I principal
3
S

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

-

1
5
1
1
3

5
1
1
3

1
0
-

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

2
1
1
1
1

2
1
1
1
-

1

16
1
11
1
1
1
2

16
1
11
1
1
1
2

0
0
-

-
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110-111 Consilier
I asistent
1
S
112-113 Consilier
I asistent
2
S
114-115 Consilier
I asistent
3
S
COMPARTIMENT COOPERARE INTERNATIONALA SI RELATIA CU
ONG
116 Consilier
I superior
2
S
117 Consilier
I superior
3
S
118-119 Consilier
I asistent
2
S
COMPARTIMET MANAGEMENTUL CALITATII
120 Consilier
I principal
3
S
121 Consilier
I asistent
3
S
122 Auditor
I asistent
3
S
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (UIP)– „Sistem
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”
123 Consilier
I asistent
3
S
124-126 Consilier, inspector de specialitate
Gr. IA
S
127-128 Referent, inspector de specialitate
Gr. IV
S
MUNCITORI INTRETINERE EXPLOATARE SI PERSONAL DE
DESERVIRE GENERALA
129135 Sofer
Tr.IA
136 Muncitor (fochist)
Tr.III
137 Muncitor (tâmplar)
Tr.III
138 Muncitor (mecanic auto)
Tr.III
139-141 Ingrijitor
Tr.I

2
2
2

2
2
2

-

4

4

0

1
1
2
3
1
1
1

1
1
2
3
1
1
1

0

6
1
3
2

1
1
-

5
3
2

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 statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, este motivat de faptul că un funcţionar în regim
contractual ocupant al postului de referent grad debutant, cu o perioadă de probă de 6 luni,
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru definitivare pe post şi promovarea în grad profesional
superior, după participarea la examenul de promovare organizat în acest sens.
In conformitate cu prevederile art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.10/2008 privind nivelul
salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O. U. G. 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 nr.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 reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale
personalului contractual salarizat prin legi speciale, promovarea persoanelor încadrate pe funcţia de
debutant se face prin transformarea postului pe care acesta este încadrat într-un post de nivel
superior.
Ţinând cont de rezultatele examinării profesionale şi evaluării potenţialului profesional
obţinute de angajat după parcurgerea perioadei de probă, propun transformarea postului de referent
studii superioare din cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP) – „Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”, din grad profesional debutant în gradul IV.
Complexitatea şi dinamica problemelor cu care se confruntă administraţia publică locală
necesită acordarea unei atenţii deosebite profesionalizării angajaţilor din administraţie. În acest
context, propun transformarea calităţii unor posturi de funcţie de execuţie, în regim contractual, din
studii medii în studii superioare, după cum urmează:
un post de funcţie de execuţie de referent studii medii, treapta profesională IA, din
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cadrul Direcţiei administraţie publică, se transformă în referent studii superioare, grad
profesional debutant;
un post de funcţie de execuţie de referent studii medii, treapta profesională IA, din
cadrul Direcţiei tehnice, se transformă în referent studii superioare, grad profesional
debutant;
un post de funcţie de execuţie de secretar-dactilograf studii medii, treapta profesională
I, din cadrul Direcţiei economice se transformă în referent studii superioare, grad
profesional III;
un post de funcţie de execuţie de secretar-dactilograf studii medii, treapta profesională
I, din cadrul structurii Arhitectului şef, se transformă în referent studii superioare, grad
profesional debutant.
Propun această modificare pentru a asigura desfăşurarea în bune condiţii a activităţii în cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului judeţean precum şi pentru a da posibilitatea tinerilor,
absolvenţi ai studiilor superioare în domeniu, să ocupe aceste funcţii.
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.36/2009
privind aprobarea susţinerii diferenţei pentru executarea proiectului „Restructurarea
Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi”
având în vedere Hotărârea nr.45/2008 a Consiliului Judeţean Vaslui privind aprobarea
proiectului „Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi”
precum şi cofinanţarea acestuia;
având în vedere prevederile art.51, alin.(3), lit.b) şi g), din Legea nr.448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
având în vedere rezultatele studiului de fezabilitate din care a rezultat o valoarea a
obiectivului de investiţie în sumă de 1.493.870 EURO, faţă de cea iniţială de 1.154.762 EURO;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.b) precum şi ale art.97 alin.(1), din
Legeanr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă susţinerea diferenţei necesare pentru executarea proiectului „Restructurarea
Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi”, în suma de 339.108 EURO.
Art.2. - Cheltuielile reprezentând susţinerea diferenţei proiectului prevăzut la art.1 vor fi
suportate din bugetul local al judeţului Vaslui pentru anul 2009.
Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică şi
Biroul Contabilitate ale Consiliului judeţean şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vaslui.
Vaslui, 27 martie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
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CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii diferenţei pentru executarea proiectului
„Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi”
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
Proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii diferenţei pentru executarea proiectului „
Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi , 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 Legii nr.40/2007 pentru ratificarea acordului de împrumut dintre România şi
B.I.R.D., destinat finanţării proiectului privind incluziunea socială .
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.45 din 31 martie 2008 a fost aprobat proiectul
„Restructurarea Centrului de recuperare si reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi”, precum şi
cofinanţarea contribuţiei proprii la proiectul menţionat.
Ulterior, D.G.A.S.P.C. Vaslui a încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
prin Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Vaslui contractul nr.12628 din 09.09.2008, având ca
obiect finanţarea nerambursabilă pentru proiectul mai sus menţionat, cu următoarele coordonate :
¾ Finanţare nerambursabilă – 970.000 euro
¾ Contribuţia contractorului - 184.762 euro.
Proiectul are drept finalitate restructurarea Centrului de recuperare si reabilitare pentru pesoana
cu handicap Huşi, prin înfiinţarea următoarelor servicii:
¾ Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică în comuna Vutcani (50
beneficiari),
¾ 2 Locuinţe protejate în comuna Muntenii de Sus (12 beneficiari),
¾ 2 Locuinţe protejate în comuna Dumeşti (12 beneficiari).
Înfiinţarea noilor servicii va determina creşterea calităţii vieţii prin dezinstituţionalizarea unui
număr de 74 persoane adulte cu handicap , transferul către noile servicii şi, totodată, dezvoltarea unui
climat de securitate şi accesibilitate în care persoanele beneficiază de asistenţă şi sprijin din partea
personalului de specialitate în vederea integrării sociale, a creşterii calităţii vieţii şi a gradului de
reprezentare.
Fondurile alocate de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru proiect
provin din împrumutul BIRD, cât şi din contribuţia Guvernului României la finanţarea programului
destinată acoperirii taxelor şi impozitelor aferente execuţiei proiectului. Costul total al proiectului va fi
de 1.154.762 euro, iar Consiliul Judeţean Vaslui va pune la dispoziţia proiectului o contribuţie de
184.762 euro.
În urma realizării studiilor de fezabilitate, pentru proiectul mai sus menţionat de către SC
TECHNO-ART DESIGN SRL Bucureşti, nr.22,23,24 din 2008 a rezultat o diferenţă dintre valoarea
totală a proiectului rezultată din devizul general cumulat conform studiului de fezabilitate şi valoarea
totală a proiectului aprobată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de 339.108 euro,
respectiv 1.493.870 euro, conform studiului de fezabilitate şi 1.154.762 euro aprobată de Minister.
Faţă de cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl aprobaţi în
forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.37/2009
privind eliberarea si numirea unui membru în Comisia pentru Protecţia Copilului Vaslui
având în vedere adresa nr.9706/05.02.2009 a Inspectoratului de Poliţie al judeţului Vaslui,
înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.686 din 06.02.2009;
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având în vedere propunerea secretarului judeţului Vaslui;
potrivit prevederilor art.5, alin. (2), lit.c şi ale art.8, lit.d din Hotărârea Guvernului
nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
având în vedere procesul-verbal cu rezultatul votului secret;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin (1), lit.f şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Domnul Graur Florin se eliberează din funcţia de membru în Comisia pentru protecţia
copilului Vaslui.
Art.2 – Domnul Ioan Macovei se numeşte în funcţia de membru în Comisia pentru protecţia
copilului Vaslui ca reprezentant al Inspectoratului Poliţie al judeţului Vaslui.
Vaslui, 27 martie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
SECRETAR AL JUDEŢULUI
PROPUNERE
privind eliberarea si numirea unui membru în Comisia pentru Protecţia Copilului Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Comisia pentru protecţia copilului Vaslui a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului judeţean
nr.123/2004 şi are în componenţă, ca membru, potrivit dispoziţiilor art.5, alin.2, lit. c din Hotărârea
Guvernului nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru
protecţia copilului, un reprezentant al Inspectoratului de poliţie al judeţului Vaslui.
Prin adresa nr.9706 din 05.02.2009 a Inspectoratului de Poliţie al judeţului Vaslui, înregistrată
la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.686 din 05.02.2009, domnul Ioan Macovei subcomisar de poliţie
este desemnat a fi propus ca membru al Comisiei în locul domnului Graur Florin.
Potrivit art.8, lit.a din Hotărârea Guvernului nr.1437/2004 pot fi membri ai Comisiei numai
reprezentanţii desemnaţi care sunt specialişti angajaţi ai instituţiilor respective, cu studii superioare în
domeniul ştiinţelor socio-umane şi ale căror integritate morală şi experienţă profesională oferă
garanţia îndeplinirii atribuţiilor ce le revin în cadrul Comisiei.Domnul Ioan Macovei a mai fost
membru al Comisiei in perioada 2004-2008, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr.123/2004.
Faţă de cele arătate mai sus, propun ca domnul Ioan Macovei subcomisar în cadrul
Inspectoratului de poliţie al judeţului Vaslui să fie numit ca membru al Comisiei pentru protecţia
copilului Vaslui în locul domnului subinspector de poliţie Graur Florin.
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Gheorghe Stoica
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 27 februarie 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 30 de consilieri, lipsind 2 consilieri: domnul Buzatu Dumitru şi dna Mocanu Ramona Maria.
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Declară deschise lucrările acesteia.
Din partea Instituţiei prefectului Vaslui participă domnul Iftimoaie Ciprian Constantin.
Ca invitaţi iau parte:
- domnul Ionel-Ştefănică Armeanu, director general, Direcţia generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui,
- domnul Gelu Voicu Bichineţ, director, Biblioteca judeţeană „Nicolae Milescu
Spătarul” Vaslui
- domnul Lucian-Valentin Onciu, Centrul judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Vaslui
- Liviu Matieş – Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui
- Cristian Cîmpeanu, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui
- Ciudin Elena, Casa judeţeană de Pensii Vaslui
- Cordaş Dorina, Casa judeţeană de Pensii Vaslui
- Daniela Clătinici, C.N.S.L.R. Frăţia – Filiala Vaslui
- Dumitrache Tiberiu, inspector şef adjunct, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă “Podul Înalt” Vaslui
- directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jud;
- reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de radio şi televiziune.
*
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui
Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi, proiect care a
fost adus la cunoştinţă publică prin publicarea în ziarul „Obiectiv de Vaslui” din 20 februarie a.c.
precum şi prin difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de
specialitate;
2. Proiect de hotărâre privind 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;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de
investiţie „Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii Vaslui”;
4. Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui pentru
implementarea Subprogramului „Reabilitare sistem alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a
staţiei de epurare a apelor uzate în Vaslui, Bîrlad, Huşi şi Negreşti”, judeţul Vaslui;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al
personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii judeţene
„Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din
cadrul unităţilor de învăţământ special;
8. Proiect 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;
9. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Observatorului judeţean pentru drepturile
copilului Vaslui;
10. Raport privind activitatea Comisiei judeţene pentru protecţia copilului Vs – anul 2008;
11. Raport privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, a copiilor pentru care nu sa stabilit identitatea şi a gravidelor în risc social – anul 2008;
12. Proiect de hotărâre privind eliberarea, la cerere a doamnei POP RODICA din funcţia de
director al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;
13. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a domnului ONCIU LUCIANVALENTIN în funcţia de director al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii
tradiţionale Vaslui;
14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de reconstituire a vechimii în muncă
de pe lângă Consiliul judeţean Vaslui;
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*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă propun suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.181/23.12.2008 a Consiliului
judeţean Vaslui privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei
persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi
Codăeşti şi/sau susţinătorii legali ai acestora pe anul 2009.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2009 a Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui actualizat în anul 2008.
Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru”, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobată.
*
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 16 puncte.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi ,,pentru”, ordinea de zi a fost aprobată 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, vă propun ca acestea să nu mai fie prezentate, cu excepţia
rapoartelor comisiilor de specialitate.
Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea ca proiectele de hotărâri de pe ordinea
de zi să nu mai fie prezentate, trecându-se direct la discuţii.
*
Cât priveşte modalitatea de vot, vă propun să folosim, pentru adoptarea proiectelor de
hotărâri, votul deschis, prin ridicarea mâinii, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 12, 13
şi 14, pentru adoptarea cărora, 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 ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la adoptarea
proiectelor de hotărâri.
*
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Domnul Vasile Mihalachi
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la lucrările şedinţei 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 jud. din 30 ianuarie a.c., în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului acestuia.
Precizez că în cadrul şedinţei aveţi posibilitatea să contestaţi conţinutul procesului-verbal şi să
solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa amintită.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 30 ianuarie 2009.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului judeţean
din data de 30 ianuarie 2009.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Este o rugăminte din partea domnului Dumitrache, reprezentantul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă ,,Podul Înalt” Vaslui. Deoarece au o activitate urgentă, solicită ca punctul 16 de pe
ordinea de zi , respectiv ,,Aprobarea pentru anul 2009 a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor pe teritoriul jud. Vaslui actualizat în anul 2009” să-l dezbatem la începutul şedinţei.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de către consilierii jud prezenţi şi preşedinte.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Dumitrache pentru a ne spune despre ce este vorba în acest proiect
de hotărâre.
Domnul Tiberiu Dumitrache
Acest Plan înglobează modul în care se iau toate măsurile împotriva riscurilor de pe
teritoriul judeţului Vaslui. Planul a fost actualizat şi aprobat de Consiliul judetean Vaslui, în
octombrie 2008.
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.
137/2007, acest Plan se actualizează la începutul fiecărui an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât
cele analizate. Având în vedere că Planul aprobat în 2008, nu a suferit modificări, că nu au apărut alte
riscuri pe teritoriul judeţului Vaslui, propunem spre adoptare varianta aprobată în 2008.
Domnul Vasile Mihalachi
Planul acesta are caracter secret?
Domnul Tiberiu Dumitrache
Are caracter clasificat.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
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- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule maior spor la treabă.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Continuăm cu începutul ordinii de zi. La primul punct avem proiectul de hotărâre privind
modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate.
Dau cuvântul domnului secretar Stoica pentru a ne prezenta acest proiect de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
La şedinţa anterioară, a fost adoptată hotărârea privind încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cristea Victor. Domnul Cristea, era
membru în Comisia pentru dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului
înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean şi prin plecarea
dânsului, a rămas locul vacant.
Vă propun ca, în locul rămas vacant, să fie numit domnul Andrei Daniel, consilier judeţean
validat în cadrul şedinţei Consiliul judetean Vaslui din 30 ianuarie 2009.
Domnul Cătălin Dogaru
Colegii de la PD-L, când desemnează persoana pentru locul rămas vacant prin plecarea
domnului Cărare?
Domnul Gheorghe Stoica
Dau răspunsul doar pe jumătate. Hotărârea Consiliul judetean Vaslui prin care s-a declarat
vacant locul domnului Cărare Viorel, a fost comunicată PD-L. Mai mult, printr-o adresă, s-a solicitat
să ne confirme dacă următorul supleant aflat pe listă, mai face sau nu parte din partid.
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
II. La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre 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.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Nistor pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
În prezentul proiect de hotărâre, sunt câteva propuneri în sensul reducerii unor cheltuieli
administrative la instituţiile subordonate. Concret, propunem 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 Consiliul judetean Vaslui sau care se finanţează de la
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bugetul local al judeţului, precum şi reducerea cheltuielilor lunare ce privesc poşta, telecomunicaţiile
şi internetul.
Prin O.U.G. nr. 80/1997, aceste cheltuieli erau numai pentru consiliul judeţean nu şi pentru
instituţiile subordonate ori acum sunt prevăzute şi pentru aceste instituţii.
Sunt propuse plafoane de cheltuieli la telecomunicaţii, internet. Aceste cheltuieli reprezintă
în medie jumătate din cheltuielile din 2008.
Faţă de forma iniţială a proiectului sunt necesare câteva reformulări:
- la art. 1 în loc de ,, plafon valoric” va fi ,,consum lunar”;
- la Anexa 2, poziţia 10 limita de 5.000 se completează cu / total parc.
(Intră în sală domnul vicepreşedinte Dumitru Buzatu, numărul consilierilor judeţeni
prezenţi fiind de 31).
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. O să vin şi eu cu câteva lămuriri. Având în vedere că bugetul pe anul 2009
este mult mai sărac decât cel din 2008, am gândit că e bine să mai umblăm la unele cheltuieli. Unii
dintre colaboratorii noştri au luat la cunoştinţă şi şi-au manifestat dorinţa de a le modifica. Am luat o
hotărâre şi nu mai revenim asupra ei, rămâne aşa cum am stabilit. Toată lumea să înţeleagă că
traversăm o perioadă de criză şi că se impun aceste limitări. Cine nu se încadrează, plăteşte. Vă rog să
fiţi de acord cu ce am stabilit în acest proiect.
Domnul Dumitru Buzatu
Acest proiect creează frustrări. Sunt servicii şi instituţii subordonate care întâmpină anumite
dificultăţi în a pune în aplicare aceste reglementări. Deja D.G.A.S.P.C. şi Teatrul din Bîrlad, la
solicitarea noastră, au trimis anumite sugestii privind eminenţa unor cheltuieli. Noi am prevăzut în
proiect o excepţie care poate rezolva problema.
Am vrut să atrag atenţia să nu intrăm în panică pentru că am lăsat portiţa de a putea interveni
acolo unde sunt necesităţi. Vă rog să susţineţi acest proiect de hotărâre şi să reduceţi anumite
cheltuieli.
Domnul Vasile Mihalachi
Vă referiţi la noi trei? O să manifestăm toată disponibilitatea când sunt argumente. Cei care
veniţi cu referate să fie bine argumentate.
Domnul Dumitru Buzatu
Am avut un soi de referire generală. Mă refer şi la domnul Cozma care vorbeşte la telefon mai
mult decât domnul Mihalachi.
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 ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
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În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
III. La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie „Adăpostul de zi şi de noapte
pentru copiii străzii Vaslui”.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului director Armeanu pentru a ne prezenta acest proiect de hotărâre.
Domnul Ionel Ştefănică Armeanu
Consiliul judetean Vaslui a aprobat printr-o hotărâre proiectul ,,Adăpost de zi şi noapte
pentru copii străzii Vaslui”, dar în conformitate cu prevederile legale şi în conformitate cu cerinţele
Manualului de implementare pentru finanţare de subproiecte, tot printr-o hotărâre a consiliului
judeţean trebuie aprobat şi studiul de fezabilitate al acestui proiect. Este vorba de construcţia ce se va
realiza pe terenul din strada Castanilor, teren primit de la Primăria Vaslui.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai doreşte cineva să intervină ? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
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Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IV. La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
mandatarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui pentru implementarea Subprogramului
„Reabilitare sistem alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor
uzate în Vaslui, Bîrlad, Huşi şi Negreşti”, judeţul Vaslui.
Dau cuvântul doamnei Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta raportul de avizare la proiectul de hotărâre.
- Doamna Eugenia Şteimberg prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Rog pe domnul Vieriu să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul Vasile Vieriu
Prin H.G. nr. 536/2006 au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv iar
prin O.G. nr.40/2006 s-a aprobat finanţarea subprogramului ,,Reabilitare sistem alimentare cu apă, a
sistemului de canalizare, şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în Vaslui, Bîrlad, Huşi şi Negreşti.
Implementarea proiectului se face în baza Convenţiei de finanţare încheiată de Ministerul Mediului şi
Gospodăririi Apelor şi Consiliul judetean Vaslui.
Având în vedere rezultatul scrutinului din iunie 2008, în urma căruia preşedinte al
Consiliul jud. Vs. a devenit domnul Mihalachi, se impune mandatarea acestuia pentru implementarea
Subprogramului ,,Reabilitare sistem alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de
epurare a apelor uzate în Vaslui, Bîrlad, Huşi şi Negreşti” şi semnarea documentelor aferente.
Domnul Dumitru Buzatu
O singură obiecţie aş avea. Ţin minte că acum vreo 4-5 luni, domnul preşedinte Mihalachi
m-a mandatat pe mine să mă ocup de treaba asta, iar acum văd că trebuie să-l mandatăm pe el. Vreau
să văd şi eu cine a trimis inepţia asta. Nu este nevoie de mandatat preşedintele pentru a se ocupa de
ceea ce trebuie să se ocupe prin natura funcţiei. Haideţi să terminăm cu prostiile.
Domnul Vasile Mihalachi
Poate ne lămureşte domnul secretar.
Domnul Dumitru Buzatu
Vreau să văd textul de lege unde scrie că trebuie să-l mandatăm pe preşedinte să se ocupe
de ceea ce trebuie să se ocupe.
Domnul Gheorghe Stoica
Îmi daţi voie să vă explic?
Domnul Dumitru Buzatu
Îţi dau voie, cum să nu-ţi dau voie, dar ţine minte că ţi-am mai spus treaba asta. Vreau
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textul de lege.
Domnul Gheorghe Stoica
Vă aduc şi textul de lege, nu ştiu de ce purtăm discuţia asta că v-am mai explicat. La orice
proiect, indiferent de natura finanţării, se cere mandatarea unei persoane care să se ocupe de
implementarea acestuia. Aşa cere finanţatorul. Este vorba despre individualizarea răspunderii. În
Ghidul solicitantului se cere…..
Domnul Dumitru Buzatu
Domnule Stoica, nu-mi pomeniţi de Ghid, aduceţi-mi legea, şi dacă domnul Mihalachi nu
este îndreptăţit, acum mă ridic şi plec.
Domnul Vasile Mihalachi
Eu bănuiesc că prin lege, sunt mandatat să conduc şedinţa de consiliu.
Până vă lămuriţi, trecem mai departe. Domnul secretar nu va da răspunsul acum.
Domnul Dumitru Buzatu
Ba acum. Trebuie să ne aducă baza legală.
Domnul Vasile Mihalachi
Nu dumneavoastră conduceţi şedinţa. Deocamdată eu.
Domnul Cătălin Dogaru
În legătură cu acest proiect, am văzut acum câteva zile prin presa locală nişte declaraţii
privind această reabilitare. Din câte ştiu eu, în proiectul de buget nu apare proiectul Aquavas.
Domnul Vasile Mihalachi
Acest proiect de Reabilitare a întregii reţele de apă se derulează printr-un subprogram şi
are o valoare totală de 249.581 mii lei. Din această sumă, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor,
asigură finanţarea în proporţie de 75% - sumă ce se regăseşte în bugetul ministerului - iar Consiliul
judetean Vaslui contribuie cu restul de 25%. Consiliul judeţean Vaslui are împrumutul din care va
aloca aceşti 25%, aprobat. De anul trecut, am început lucrările în Vaslui , Bîrlad şi Negreşti dar
Ministerul mediului nu ne-a dat banii şi am fost nevoiţi să facem tot felul de intervenţii.
Acum, una din cele două firme care au executat lucrări ne-au dat în judecată pentru neplată
iar noi la rândul nostru am dat ministerul.
S-a discutat cu cei de la Ministerul mediului şi am aflat că au prevăzuţi în buget banii ce
ni-i datorează în aşa fel încât acest program să meargă mai departe.
În prezent proiectantul lucrează la faza a doua (Negreşti)- faza de tratare a apelor uzate.
Am considerat să trecem peste faza a doua şi să trecem la faza grea cu banii de la minister
şi să realizăm cea mai mare arte a acestui proiect.
Domnul Dumitru Buzatu.
Nu trebuie să înţelegeţi că noi am dat în judecată Ministerul mediului. Am fost nevoiţi să-l
chemăm în solidar, în dosarul în care am fost daţi în judecată pentru neplata lucrărilor.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai doreşte cineva să intervină ?
Până vine domnul secretar, trecem la punctul următor.
*
Domnul Vasile Mihalachi
V. La punctul cinci de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind modificarea
organigramei şi statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului judeţean Vaslui.
Dau cuvântul doamnei Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta raportul de avizare la proiectul de hotărâre.
- Doamna Eugenia Şteimberg prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul dnei Maria Anton pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre supus dezbaterii.
Doamna Maria Anton
Proiectul de hotărâre prevede transformarea unui post de funcţie publică de execuţie de
consilier, clasa I, gradul principal, treapta 1, în consilier I, grad superior, treapta 3, ca urmare a
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susţinerii examenului de promovare. În conformitate cu prevederile H.G. 611/2008, s-a solicitat şi s-a
obţinut avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Tot în acest proiect, am prevăzut şi trecerea unui post de funcţie publică de execuţie de
referent de specialitate, clasa II, grad superior, treapta 1, din cadrul U.I.P. în cadrul Compartimentului
pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice ale Direcţiei tehnice.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. 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 ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi,, împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VI. La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Anton pentru a ne prezenta şi acest proiect de hotărâre.
Doamna Maria Anton
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Proiectul de hotărâre supus dezbaterii, prevede transformarea a trei posturi de bibliotecar
cu nivel de studii postliceale şi medii, în bibliotecar cu studii superioare în urma promovării
persoanelor, ca urmare a absolvirii studiilor superioare. Proiectul mai prevede şi o promovare în
gradul de salarizare imediat următor ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare.
(Domnul secretar Stoica aduce legea cerută şi poartă, în particular, discuţii cu domnul
vicepreşedinte Buzatu la masa prezidiului).
Domnul Vasile Mihalachi
Ieşiţi afară să vă lămuriţi! Altfel, întrerupem şedinţa şi plecăm cu toţii acasă. Preşedintele
conduce şedinţa. Dacă nu mă lăsaţi, nu o pot face. Acest proiect a fost discutat la comisii, trebuia să
mergeţi acolo.
Domnul Dumitru Buzatu
Nu, aici nu iese nimeni afară, îmi pare rău. Deocamdată consilierii sunt autoritatea supremă
aici. Să fie foarte clar.
Domnul Vasile Mihalachi
Eu nu m-am referit la consilieri, m-am referit la domnul secretar şi la dumneavoastră.
Dacă vreţi să stricaţi şedinţa de astăzi, vă dau voie.
Domnul Dumitru Buzatu
Îmi pare rău, dar nu stric nimic. Dar vă rog foarte mult….
Domnul Vasile Mihalachi
Spuneţi că sunteţi împotrivă şi cu asta basta.
Domnul Dumitru Buzatu
Nu, nu sunt împotrivă, dar dumneavoastră nu puteţi invita nici un consilier să plece,
indiferent că vă place sau nu vă place, nici măcar pe mine.
Domnul Vasile Mihalachi
Văd că vă place să fie ceartă.
Domnul Dumitru Buzatu
Nu, aici sunt dezbateri nu ceartă. Însă v-am recomandat să nu cereţi nimănui să plece, nici
măcar mie.
Domnul Vasile Mihalachi
Dar nici dumneavoastră să mă întrerupeţi tot timpul.
Domnul Dumitru Buzatu
Nu v-am întrerupt, v-am cerut cuvântul.
Domnul Vasile Mihalachi
Noi suntem amici vechi, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne batem joc unul de altul.
Domnul Dumitru Buzatu
Nu puteţi cere nimănui să părăsească şedinţa.
Domnul Vasile Mihalachi
Eu nu v-am recomandat neapărat să părăsiţi sala. V-am recomandat să vă duceţi la domnul
Stoica să vă rezolvaţi problema.
Domnul Dumitru Buzatu
Domnule preşedinte, ,,neapărat” înseamnă o altă chestiune. Fiţi atent la exprimare.
Domnul Vasile Mihalachi
Bine, o să fac cum spuneţi dumneavoastră , dar când vreau eu.
Domnul Vasile Mihalachi
Continuăm cu proiectul de hotărâre de la punctul şase. Dacă domnul director Bichineţ
doreşte să ne spună ceva?
Domnul Gelu Bichineţ
Este vorba despre colegii noştri care au absolvit studiile superioare. Organigrama rămâne
la fel.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Mai sunt necesare şi alte lămuriri? Dacă nu trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
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Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VII. La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea numărului şi structurii pers. nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ special.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Doamna Anton, vă rog prezentaţi-ne proiectul de hotărâre supus dezbaterii..
Doamna Maria Anton
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, personal nedidactic în cadrul unităţilor de
învăţământ special de interes judeţean, este considerat numai personalul operativ şi de deservire al
acestora. În expunerea de motive, sunt redate unităţile de învăţământ special a căror finanţare se
asigură prin bugetul local al judeţului Vaslui. O singură modificare ar fi de făcut faţă de materialele
primite. La Anexa nr. 4, la poziţia 19-22, toate cele patru posturi de paznici sunt treapta 1.
48

Domnul Vasile Mihalachi
Cine v-a adus materialele de la Negreşti? Nu cred că sunt necesare patru posturi de paznici.
Doamna Maria Anton
Cu libere, sunt necesare.
Domnul Vasile Mihalachi
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 ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VIII. La punctul opt de pe ordinea de zi dezbatem 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.
Dau cuvântul doamnei Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta raportul de avizare la proiectul de hotărâre.
- Doamna Eugenia Şteimberg prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Anton pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
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Doamna Maria Anton
În conformitate cu Statutul funcţionarilor publici şi cu Ordinul preşedintelui A.N.A.F.,
Planul de ocupare a funcţiilor publice, trebuie aprobat în fiecare an.
Prin acest Plan se stabilesc numărul maxim de funcţii publice rezervate promovării şi
promovării rapide a funcţionarilor publici, numărul maxim de funcţii publice ce vor fi ocupate prin
recrutare în anul 2009, cele ce vor fi înfiinţate, precum şi numărul maxim de funcţii publice
structurate pe categorii, clase şi grade profesionale.
Proiectul Planului a fost trimis spre analiză la A.N.A.F. şi nu s-au primit observaţii. Dacă
este nevoie, putem lua pe fiecare în parte spre analiză.
Domnul Vasile Mihalachi
Doriţi să luăm pe fiecare în parte ? Nu?! 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 ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IX. La punctul nouă de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
desfiinţarea Observatorului judeţean pentru drepturile copilului Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Doamna Anton, prezentaţi-ne proiectul de hotărâre, vă rog.
Doamna Maria Anton
Observatorul judeţean pentru drepturile copilului Vaslui, a fost înfiinţat în anul 2005, în
baza Convenţiei încheiate cu reprezentantul UNICEF la Bucureşti. În noiembrie 2008, UNICEF Reprezentanţa Bucureşti, ne face cunoscut că, urmare a negocierilor purtate cu partenerii
guvernamentali la nivel central, nu a mai semnat continuarea Memorandului de înţelegere cu consiliile
judeţene privind Observatoarele judeţene pentru drepturile copilului.
În aceste condiţii Observatorul nu mai are bază juridică de funcţionare şi propunem
desfiinţarea acestuia. Cei trei angajaţi vor fi preluaţi de D.G.A.S.P.C. Vaslui şi vor fi încadraţi pe
funcţii conform pregătirii lor.
Domnul Alin Juverdeanu
Consider că încetarea activităţii acestuia, ar trebui urmată de un raport de activitate .
Astfel, aflăm şi noi ce cheltuieli au fost făcute, dacă a fost utilă sau nu această structură, cine se face
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răspunzător de un eventual eşec.
Domnul Dumitru Buzatu
Să întrebăm preşedinţii celor două comisii. A dispărut obiectul de activitate al
Observatorului sau au încetat activitatea acestuia pentru că nu au mai vrut-o? A prevalat bugetul, nu
am mai avut bani?
Doamna Cristina Tiron
Probabil activitatea Observatorului se suprapune cu cea a D.G.A.S.P.C .
Domnul Ionică Ştefănică Armeanu
În momentul înfiinţării Observatorului, era un alt context - România nu era membră în UE.
După această aderare, activitatea UNICEF în ţara noastră a început să scadă, în prezent nemaiavând
proiecte în acest sens. În acest context, existenţa Observatorului nu se mai justifică.
Domnul Dumitru Buzatu
Reţin ideea că sunt întrunite condiţiile de desfiinţare.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule consilier Juverdeanu, aţi dori un raport în legătură cu activitatea de la
Observator. Sper că aţi înţeles ce a spus domnul director Armeanu. Hotărârea de desfiinţare am luat-o
acum. Ceea ce făcea acest Observator, face acum D.G.A.S.P.C. Vaslui.
O să-l rugăm pe domnul Armeanu să transmită celor două persoane care trec de la
Observator la D.G.A.S.P.C. , să întocmească un raport.
Domnul Sorin Branişte
Parcă era vorba de trei persoane!
Domnul Gheorghe Croitoru
Solicitarea domnului Juverdeanu este justificată. Dacă rămân în continuare în exerciţiul
consiliului judeţean, la închiderea exerciţiului financiar tot trebuie să prezinte raportul.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
ine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
X. La punctul zece de pe ordinea de zi supunem spre dezbatere, Raportul privind
activitatea Comisiei judeţene pentru protecţia copilului Vaslui pe anul 2008.
Dau cuvântul domnului secretar Stoica pentru a ne prezenta pe scurt raportul.
Domnul Gheorghe Stoica
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Aş vrea să vă reamintesc mai întâi componenţa nominală a Comisiei:
Preşedinte: subsemnatul; vicepreşedinte: domnul Armeanu Ştefănică; membri: doamna
Mariana Pânzaru, domnul Ioan Macovei, doamna Daniela Laic şi domnul Alexandru Istrati.
Problematica supusă dezbaterilor Comisiei a însumat două domenii: domeniul social şi
domeniul medical. În anul 2008 au avut loc 36 de şedinţe, din care 24 ordinare şi 12 extraordinare.
Cazurile noi, apărute în anul 2008, au fost soluţionate astfel: plasament total-172 cazuri,
supraveghere specializată – 46 cazuri.
Principalele obiective ale anului 2008 au vizat:
- reevaluarea situaţiei socio-familială a copiilor aflaţi în sistemul de protecţie pentru care a
existat acordul părinţilor - 143 de cazuri.
- reevaluarea situaţiei socio-familială a copiilor aflaţi în sistemul de protecţie pentru care
părinţii au solicitat reintegrarea familială.
Pe baza propunerilor formulate de Serviciul de evaluare complexă din cadrul D.G.A.S.P.C.
Vaslui, au fost încadraţi într-o categorie de persoană cu handicap 1815 de copii. Dintre aceştia,
73,56% sunt copii peste vârsta de 7 ani. Faţă de anul 2007, numărul copiilor încadraţi într-un grad de
handicap a crescut cu 75 de cazuri noi.
Am constatat lipsa de preocupare din partea unor părinţi în efectuarea de demersuri pentru
recuperarea copilului, aceştia fiind interesaţi mai mult de drepturile băneşti şi facilităţile acordate ca
urmare a încadrării într-un grad cu handicap.
Domnul Vasile Mihalachi
Vreau să remarcăm sosirea în sală a domnului deputat Dan Marian.
Dacă aveţi întrebări în legătură cu Raportul prezentat?
Domnul Dumitru Buzatu
La un moment dat, în cuprinsul Raportului, sunt unele observaţii, se aduc reproşuri la
adresa autorităţilor publice de la nivelul comunităţilor locale. Vreau să ştiu dacă avem la îndemână
lista cu femeile care au renunţat la contract, cu cele 457 de femei care au fost consiliate, cu copiii
pentru care s-a luat măsura supravegherii specializate. Sunt 5 cazuri de abandon de copii, care sunt
cauzele? Eu nu pot accepta tipul acesta de raport în care sunt enunţate principii. Rog pe cei ce
întocmesc asemenea rapoarte să menţioneze tot, pentru că numai aşa putem lua măsurile adecvate.
Domnul Gheorghe Stoica
Prin H.G. nr. 323/2007 a fost aprobat Planul naţional de acţiune privind prevenirea
abandonului copilului de către familie. D.G.A.S.P.C. Vaslui, în colaborare cu Fundaţia ,, Sera
România”, în perioada 1 iulie 2006 - 1 aprilie 2008 a implementat proiectul ,,Prevenirea abandonului
prin prevenirea sarcinii nedorite”. Toate autorităţile publice de la nivelul comunităţilor locale au luat
la cunoştinţă despre acest proiect. În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004, D.G.A.S.P.C.
Vaslui, are desemnat câte un asistent social care are sarcina de a colabora permanent cu maternităţile
şi secţiile de pediatrie din judeţ.
Autorităţilor publice locale le revine obligaţia de a sprijini părinţii în realizarea obligaţiilor
ce le revin cu privire la copii, dezvoltând şi asigurând în acest scop servicii diversificate accesibile şi
diversificate corespunzătoare nevoilor copilului.
Domnul Ionel Ştefănică Armeanu
Se merge mai mult pe prevenţie. Noi suntem cei care trebuie să intervenim, unde şi când
este nevoie, atunci când primăria ne sesizează o anumită situaţie. Avem relaţii cu spitalele. Am avut
asistenţi sociali detaşaţi. Acum fiecare spital are asistenţi sociali proprii. Ne convine mai mult să luăm
mame cu copii. Cazurile sunt în scădere de la un an la altul.
Domnul Dumitru Buzatu
Sunt mulţumit de ce am auzit dar sunt totuşi unele observaţii. Au fost consiliate 457
femei. Dacă ne exprimăm cantitativ trebuie să ştim ce vorbim. Trebuie să existe mijloacele de
verificare. Ori scriem cum trebuie, ori facem aprecieri calitative. Eu presupun că acest Raport are
conotaţie calitativă. Vă rog să fiţi mai serioşi la întocmirea acestor rapoarte.
Domnul Vasile Mihalachi
Autorităţile locale sunt obligate să ia măsurile corespunzătoare prin natura atribuţiilor ce le
revin dar asta nu înseamnă că rostul comisiei este doar de a face statistici. Rostul şi rolul acestei
comisii este să se implice, să se facă simţită la acest capitol la nivelul judeţului. Nu este suficient să
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venim periodic şi să prezentăm rapoarte.
Noi trebuie să luăm măsuri dar nu de complezenţă. Haideţi să facem front comun toţi, să
organizăm întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor locale şi să vedem ce putem face concret, să
preîntâmpinăm situaţiile nedorite.
M-aş adresa şi reprezentanţilor mass-media care ,de dragul de a-şi vinde ziarul, scot în
evidenţă tot ce este urât, toate crimele. În judeţul Vaslui există destui oameni capabili, serioşi.
Domnul Ioan Stamate
Am fost în două comune unde am întâlnit familii ce locuiau în case fără lumină electrică,
drumurile arată cum arată. Copii abandonează şcoala, părinţii nu au de lucru.
Trebuie trimisă situaţia lunar.
Domnul Viorel Petcu
Sunt de acord cu aspectele relatate în Raport. La nivelul comunelor au dispărut moaşele,
igieniştii, şi au apărut asistenţii medicali. Toţi fac aceeaşi treabă dar fără coordonare. Consider că este
necesar să reapară moaşele şi igieniştii. Trebuie să se ia legătura cu Direcţia de sănătate publică şi
Ministerul sănătăţii. În perioada cât am lucrat la circă, aveam o evidenţă clară a cazurilor. Cazurile
prezentate în Raport corespund realităţii dar trebuie să luăm toate măsurile pentru a o preîntâmpina.
Domnul Vasile Mihalachi
Eu cred că această Comisie ar trebui să ia în calcul ce s-a discutat aici, să planificăm o
şedinţă cu primarii, asistenţii sociali, medici şi analizăm fenomenul.
Domnul Dumitru Buzatu
Am câteva considerente pe seama intervenţiei domnului Stamate. Observarea unor
asemenea aspecte în teritoriu este o atribuţie a consilierilor. Treburile acestea trebuie rezolvate, să
vină la noi, nu este nici un fel de obstrucţie. Vom discuta cu instituţiile corespunzătoare.
Ar trebui să ne întâlnim mai des să discutăm asemenea rapoarte.
Domnul Ioan Stamate
Când trec prin comune discut cu primarii, medicii, asistenţii sociali. Aceştia sunt puşi la
alte treburi. Sunt şi asistenţi comunitari, sunt destui de la care putem obţine informaţii. Sunt multe
probleme la nivelul unei comune. Sunt probleme cu medicii de familie, aceştia au cabinete şi în oraş.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XI. La punctul unsprezece de pe ordinea de zi supunem dezbaterii dumneavoastră
Raportul privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, a copiilor pentru care nu s-a
stabilit identitatea şi a gravidelor în risc social – anul 2008;
Dau cuvântul domnului Stoica pentru a ne prezenta şi acest Raport încheiat de Comisia
pentru protecţia copilului.
Domnul Gheorghe Stoica
Deja s-a făcut vorbire şi despre acest Raport. Aş mai adăuga că acesta a apărut ca urmare a
Planului naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie, aprobat prin
H.G. nr.323/2007. Este onest şi ideal să se repartizeze sume de bani pentru înfiinţarea serviciilor de zi.
Repartizarea acestor sume este şi în sarcina altor autorităţi.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt întrebări?
Doamna Eugenia Steimberg
S-a dat H.G. nr. 323/2007 privind Planul naţional de acţiune privind prevenirea
abandonului copilului de către familie. Din conţinutul Raportului reiese că au fost întâmpinate o serie
de dificultăţi.
Ce autoritate au aceste Comisii? Noi facem comisii dar nu le dăm nicio pârghie. Este
inadmisibil ca un medic de familie să nu se ocupe de planificarea familială.
Domnul Vasile Mihalachi
Cred că cei din Comisie şi-au însuşit criticile. Dacă mai sunt alte intervenţii?
Dacă nu, trecem la următoarele puncte ale ordinii de zi. Deoarece la următoarele trei
puncte, respectiv punctul 12,13,14 avem proiecte cu privire la persoană, 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
53

consilieri.
Avem comisia de numărare a voturilor stabilită la începutul mandatului alcătuită din
domnii: Partenie Eugen, Juverdeanu Alin, Ţîru Ilie.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă propun ca exercitarea votului secret să aibă loc după dezbaterile proiectelor de hotărâri de
la punctele 12, 13, 14.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
Cu 31 de voturi ,,pentru”, consilierii judeţeni prezenţi şi preşedintele au fost de acord cu
propunerea făcută.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă propun ca exercitarea votului secret pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele
12, 13 şi 14 să se efectueze simultan.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
Cu 31 de voturi ,,pentru” consilierii judeţeni prezenţi şi preşedintele au fost de acord cu
propunerea făcută.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XII. La punctul doisprezece de pe ordinea de zi dezbatem 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.
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
Rog pe doamna Anton să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Doamna Maria Anton
Proiectul a fost iniţiat ca urmare a cererii depuse de doamna Pop Rodica prin care solicită
încetarea contractului de management prin acordul părţilor, începând cu data de 2.02.2009.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XIII. La punctul treisprezece de pe ordinea de zi dezbatem 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.
1. Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Doamna Anton prezentaţi-ne şi acest proiect de hotărâre.
Doamna Maria Anton
Având în vedere proiectul anterior, este necesară numirea temporară a unei persoane în
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funcţia de director în vederea asigurării conducerii curente a instituţiei până la organizarea concursului
de ocupare a postului în condiţiile legii.
Domnul Onciu are cinci ani de activitate în această instituţie şi, din analiza dosarului
profesional, reiese că a acumulat experienţa necesară pentru ducerea la îndeplinire a misiunii
încredinţate.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă domnul Onciu doreşte să ne adreseze câteva cuvinte?
Domnul Lucian Onciu
Mulţumesc pentru încrederea acordată. Aşa cum a spus şi doamna Anton, lucrez de cinci
ani în această instituţie, timp în care m-am implicat în activităţile specifice acestei instituţii şi o voi
face-o şi în continuare.
Domnul Dumitru Buzatu
Este un salariat al instituţiei în care lucraţi care dă interviuri de sorginte legionară. Este
contrar legii asemenea propagandă.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XIV. La punctul paisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
constituirea Comisiei de reconstituire a vechimii în muncă de pe lângă Consiliul jud. Vaslui.
Dau cuvântul doamnei Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta raportul de avizare la proiectul de hotărâre.
- Doamna Eugenia Şteimberg prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Stoica pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
În conformitate cu prevederile Decretului nr. 92/1976, reconstituirea vechimii în muncă se
face, acolo unde nu există carnet de muncă şi alte dovezi, în baza unei cereri adresate unei comisii
care se constituie şi funcţionează pe lângă consiliul judetean.
Codul muncii prevedea că acest Decret se abrogă începând cu data de 01 ianuarie 2009, dar
prin O.U.G. nr. 148/2008, a fost prelungită perioada de aplicare a Decretului până la data de 01
ianuarie 2011.
Pentru că sunt cereri prin care se solicită reconstituirea vechimii în muncă, se impune
constituirea unei asemenea comisii.
Din Comisie trebuie să facă parte reprezentanţi ai Inspectoratului teritorial de muncă, ai
Casei judeţene de pensii, ai sindicatului.
Domnul Vasile Mihalachi
Să dăm citire componenţei comisiei:
Preşedinte:
Liviu Matieş – I.T.M. Vaslui;
Membri titulari: Elena Ciudin –C.J.P. Vaslui;
Gheorghe Croitoru–C.N.S.L.R. ,,Frăţia” - Filiala Vaslui;
Preşedinte supleant: Cristian Câmpeanu I.T.M. Vaslui;
Membri supleanţi : Dorina Cordaş C.J.P. Vaslui;
Daniela Clătinici C.N.S.L.R. ,,Frăţia”- Filiala Vaslui
Secretar :
Marilena Eugenia Andronic– C.J Vaslui.

*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă prezint procedura de vot:
- consilierul votează „pentru”, lăsând neatinse numele şi prenumele persoanei pe care
doreşte să o voteze, şi „contra”, barând numele şi prenumele persoanei pe care 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 membri comisiei desemnată de dumneavoastră să-şi preia atribuţiunile!
PAUZĂ
*
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DUPĂ PAUZĂ
Domnul Vasile Mihalachi
Cât timp comisia numără voturile, vă propun să trecem la dezbaterea şi adoptarea ultimului
punct de pe ordinea de zi.
- Supun votului această propunere.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de către consilierii judeţeni şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XV. La punctul cincisprezece de pe ordinea de zi dezbatem 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 medicosocială Băceşti şi Codăeşti şi/sau susţinătorii legali ai acestora pe anul 2009.
1. Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului director Nistor pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Prin Hotărârea Consiliul judetean Vaslui nr. 181/2008, contribuţia lunară de întreţinere
pentru beneficiarii serviciilor acordate de Centrele de asistenţă medico socială Băceşti şi Codăeşti
este de 60% din valoarea veniturilor personale lunare.
În urma memoriului primarului Codăeşti şi a adresei Centrului de asistenţă medicosocială Băceşti, am reanalizat cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere pentru beneficiarii
serviciilor acordate de aceste centre.
De asemenea, sunt peste 280 de memorii înaintate de cetăţeni, prin care se sesizează faptul
că contribuţia lunară de întreţinere de 60% din valoarea veniturilor lunare, este prea mare.
În urma analizelor făcute asupra încasărilor realizate în anul 2008, am stabilit diminuarea
contribuţiei lunare de întreţinere pentru cele două Centre,de la 60% la 20%.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc, dacă mai sunt necesare şi alte lămuriri? Dacă nu trecem la adoptarea proiectului
de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Până termină comisia numărarea voturilor, dacă mai doreşte cineva să intervină?
Domnul Toma Valeriu
Mi se pare exagerat un număr de patru paznici? Ce fac atâtea persoane calificate?
Domnul Ionel Ştefănică Armeanu
Fiind şcoli speciale, paznici trebuie şi în timpul zilei. La celelalte categorii de personal nu
ştiu cum s-a făcut normarea.
Domnul Dumitru Buzatu
Deviza ,,Prosperitate în austeritate”.
Domnul Vasile Mihalachi
Astăzi am primit propuneri, bugetul nu a sosit. După buget, totul e să se încadreze în sumă.
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Aş mai avea o rugăminte la dumneavoastră. S-a făcut atâta tam-tam în presa locală, în
legătură cu persoanele de la Consiliul judetean Vaslui şi de la instituţiile subordonate, care cumulează
salariul cu pensia.
Cei de la Consiliul judetean Vaslui au înţeles şi au plecat. Eu vă cer şi vă rog să-mi daţi o
mână de ajutor în rezolvarea acestei probleme. Nu mă pot lupta de unul singur. Dacă nu găsesc nici o
înţelegere le cei în cauză, o să le iau banii şi o să mă dea în judecată. Vă consult în legătură cu cei coi
angajaţi de la Serviciul public comunitar al judeţului Vaslui care cumulează pensia cu salariul şi care
refuză să înceteze activitatea.
Domnul Gheorghe Croitoru
Dacă în economia românească se fac programe de restructurare, care se finalizează cu
darea afară, atunci cred că e cazul ca şi în instituţiile bugetare să se producă lucruri similare. Ştiu că
organigramele pleacă de la proiectarea posturilor. Anumiţi indici se iau în calcul în instituţiile
bugetare şi alţii la privat. Patronul pleacă de la minim, spune că schema se va îmbunătăţi pe parcurs,
pe când în sectorul bugetar nu este aşa.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă umblăm la organigramă nu mai putem scoate la concurs.
Domnul Liviu Butnaru
După cum ştiţi, conduc o instituţie. Am un angajat, pensionar MAN şi care poate fi înţeles.
Întreabă cu ce este el de vină că a fost scos la pensie la vârsta de 50 de ani?
Domnul Gheorghe Croitoru
Îşi poate desfăşura activitatea în zona privată.
Domnul Valeriu Toma
Eu cred că progresul constă când elevul depăşeşte profesorul. Criteriul valoric lasă de
dorit. Să dăm o şansă tineretului.
Domnul George Iacomi
Când nu funcţionează raţiunile de obraz, poate funcţiona concedierea pe motive
imputabile.
Domnul Dumitru Buzatu
Exemplele de viaţă m-au învăţat că cele mai rele sfaturi ţi le dau prietenii. Eu, înţeleg
sentimental, ce simţiţi. Pentru înlăturarea celor care cumulează pensia cu salariul, avem unele
constrângeri legale. Nu e suficientă simpla dorinţă de a da o mână de ajutor celor tineri. Eu sugerez să
ţinem cont de prevederile legale.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Am să fac tot ce este posibil pentru a da o şansă tinerilor. Dacă mai are cineva
de spus ceva? Dacă nu, dau cuvântul domnului consilier Partenie pentru a ne prezenta rezultatul
votului secret.
Domnul Eugen Partenie prezintă procesele verbale încheiate cu ocazia exercitării votului
secret:
- pentru eliberarea, la cerere, a doamnei POP RODICA din funcţia de director al
Centrului jud. pt. Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vs, rezultatul votului secret
exercitat de către consilierii judeţeni şi preşedinte este de 30 voturi ,,pentru” şi 1(un) vot ,,contra”.
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 .
*
- pentru numirea temporară a domnului ONCIU LUCIAN- VALENTIN în funcţia de
director al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui
rezultatul votului secret exercitat de către consilierii judeţeni şi preşedinte este de 31 voturi ,,pentru”,
niciun vot ,,contra”.
Domnul Onciu Lucian Valentin a întrunit numărul necesar de voturi pentru a putea fi
numit temporar în funcţia de director al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii
tradiţionale Vaslui.
*
- la constituirea Comisiei de reconstituire a vechimii în muncă de pe lângă Consiliul
judeţean Vaslui, în urma exercitării votului secret de către consilierii judeţeni prezenţi şi de
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preşedinte, s-au obţinut următoarele rezultate:
Liviu Matieş – 30 voturi ,,pentru”, un vot ,,contra”.
Ciudin Elena – 31 voturi ,,pentru” nici un vot ,,contra”.
Croitoru Gheorghe – 30 voturi ,,pentru” un vot ,,contra”.
Câmpeanu Cristian – 31 voturi ,,pentru”, nici un vot ,,contra”.
Cordaş Dorina, – 31 voturi ,,pentru”, nici un vot ,,contra”.
Clătinici Daniela – 26 voturi ,,pentru” 5(cinci) voturi ,,contra”.
Andronic Marilena Eugenia –31 voturi ,,pentru”, nici un vot ,,contra”.
Toţi membrii desemnaţi au întrunit numărul necesar de voturi pentru a face parte din
Comisiei de reconstituire a vechimii în muncă de pe lângă Consiliul judeţean Vaslui.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, declar închise lucrările şedinţei consiliului jud.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
ORA 18.30
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Gheorghe Stoica

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 10 martie 2009, în şedinţa extraordinară 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 31 de consilieri, lipsind un consilier: domnul Rogozea Aurelian.
Din partea Instituţiei prefectului participă domnul Ciprian-Constantin Iftimoaei, prefectul
judeţului Vaslui.
Declară deschise lucrările acesteia.
Ca invitaţi iau parte:
- domnul Postolache Ioan, viceprimar al comunei Munteni de Jos;
- domnul Popa Gheorghe, consilier în Consiliul local al comunei Munteni de Jos;
- directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jud;
- reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de radio şi televiziune.
*
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui
Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi, proiect care a
fost adus la cunoştinţă publică prin difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului
Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2009;
2. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în
vederea declarării utilităţii publice a lucrărilor de realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ
care se desfăşoară pe teritoriul comunei Munteni de Jos.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Înainte de a supune spre aprobare ordinea de zi prezentată, vreau să fac unele precizări.
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Sper ca şedinţa de astăzi să se desfăşoare în condiţii normale de lucru, chiar dacă vor fi discuţii, sper
să nu fie nici o problemă.
Dacă dumneavoastră mai aveţi alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi? Trebuia
să mai fie şi un al treilea proiect de hotărâre, dar cei care au lucrat la elaborarea lui s-au răzgândit în
ultimul moment. Întrebări?
Dacă nu sunt, supun votului proiectul ordinii de zi prezentat cu cele 2 puncte.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi ,,pentru”, ordinea de zi a fost aprobată de către consilierii jud. şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
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 2 pentru
care, fiind cu privire la persoane, vom utiliza votul secret, potrivit prevederilor art.45 alin.(5) din
Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi ,,pentru”, a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la
adoptarea proiectelor de hotărâri.
*
Domnul Vasile Mihalachi
I. La primul punct dezbatem proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pe anul 2009.
Dacă doreşte cineva să intervină? Înainte, daţi-mi voie să fac eu câteva consideraţii legate
de bugetul pe anul 2009. Bugetul stabilit pe anul 2009 pentru judeţul Vaslui este mai mic decât toate
bugetele anilor precedenţi. De ce? Se ştie! Ce am încercat noi prin această împărţire a sumelor:
- să asigurăm drepturile salariale pe cel puţin 10 luni din anul 2009 la toate primăriile din
comune;
- să asigurăm o cofinanţare pentru toate acele comune care au proiecte de dezvoltare rurală,
adică să contribuim cu sume cuprinse între 200-600 milioane lei, în funcţie de necesităţi, pentru
drumurile comunale. Am sprijinit acele comune care în anii precedenţi nu s-au folosit de banii alocaţi
acestor segmente de drum;
- pentru prima dată am dat bani, din cele 153 miliarde pe care le avem, şi la oraşe şi
municipii, pentru că şi ele au drumuri şi străzi colaterale. Dacă se putea mai mult, dădeam mai mult.
Am încercat, dar nu ştiu cât am reuşit, să împăcăm şi „capra” şi „varza”.
De asemenea, vom încerca, în cursul anului, în limita posibilităţilor, să ajutăm acele
localităţi care se confruntă cu situaţii deosebite.
Dacă dumneavoastră aveţi ceva de spus, dacă sunt întrebări în legătură cu proiectul de
hotărâre privind repartizarea pe comune? Vă rog, domnule Dogaru!
Domnul Ciprian Cătălin Dogaru
Domnule preşedinte, consiliul judeţean nu avea obligaţia să convoace şedinţele de comisie.
Ţinând cont de faptul că aşteptam de mult timp aceste sume ni s-ar fi părut normal să fi avut şi o
şedinţă de comisie, pentru că am discutat cu primarii din mai multe comune şi avem o serie de
amendamente. De ce nu s-a făcut o şedinţă de comisie? Formula de calcul folosită de cei de la finanţe
este cunoscută. Pe ce criterii aţi făcut repartizarea sumelor? Nu mi se pare că este echitabilă!
Argumentul „crizei” nu este valabil în această împărţire! Unii primesc foarte mult iar alţii mai puţin.
Domnul Vasile Mihalachi
Nu facem dezbateri aici. În ce priveşte amendamentele, se va supune la vot. Dacă aveţi
3000 de amendamente, fiţi sigur că n-o să dormim aici!
Domnul Ciprian Cătălin Dogaru
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Nu aveaţi obligaţia, prin lege, să convocaţi şedinţă de comisie. Şi noi, ca şi dumneavoastră,
am fost aleşi. Nu putem numai ridica mâna la adoptarea bugetului făcut de dumneavoastră sau de
echipa dumneavoastră. Dacă tot este sărăcie atunci trebuiau repartizate aceste sume în mod egal.
Dorim să ştim după ce criterii s-a făcut împărţirea banilor alocaţi judeţului Vaslui?!
Domnul Vasile Mihalachi
Rezerva bugetară aţi făcut-o praf! Şi dacă nu pot, ce se întâmplă?
Domnul Ciprian Cătălin Dogaru
Cu siguranţă nu o să puteţi explica, pentru că împărţirea a fost făcută pe criterii politice!
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule Dogaru, te rog să nu mai faci pe impertinentul cu mine! Eu ţi-am demonstrat
bun-simţ, dar văd că tu nu vrei să răspunzi la fel! Te rog să nu mă mai întrerupi! Argumentul care stă
la baza împărţirii banilor prevăzuţi pe anul 2009 este foarte simplu: proiectul din care rezultă că
localitatea respectivă are cotă de cofinanţare!
Şi acum, domnule Stoica, te rog să ne explici de ce nu s-a întrunit comisia!
Domnul Ciprian Cătălin Dogaru
Nu e nevoie, domnule preşedinte, ştim că nu era obligatoriu, dar o şedinţă de comisie ar fi
fost binevenită. Eu şi colegii mei din PNL am colaborat cu primăriile şi avem multe sugestii de făcut.
Concluzia la care am ajuns în urma unei analize a bugetului vă va fi prezentată de colegul meu Sorin
Branişte.
Domnul Sorin Branişte
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am ajuns la o concluzie şi supun atenţiei
dumneavoastră această analiză. Formula apolitică după care s-au alocat sumele este următoarea:
- cele 42 de comune PSD au primit în medie 8,88 de miliarde lei vechi, în timp ce PNL (20
comune) - 5,35 miliarde lei, iar comunele de la PD-L, 10 la număr, au primit în medie 6 miliarde. Cei
mai câştigaţi sunt primarii PRM, 6 la număr, care vor primi o medie de 7,27 miliarde lei. Există astfel,
o serie de diferenţe, care sunt mai mult decât grăitoare: între o comună cu primar PSD şi una cu
primar PNL, diferenţa este de 3,5 miliarde lei vechi, în favoarea primarului PSD, în timp ce între
comunele cu primari PSD şi cele cu edili de la PD-L, diferenţa este de 2,84 miliarde lei. Comunele
PNL primesc cumulat 107 miliarde lei vechi, în loc de 151 miliarde, diferenţa regăsindu-se în bugetul
alocat comunelor PSD. Cum explicaţi această repartizare a sumelor?
Domnul Dumitru Buzatu
Nu aş fi luat cuvântul, dar am unele întrebări. Eu zic să ne punem cu toţii aceste întrebări
nouă şi să ne şi răspundem. Pentru ca analiza să fie veritabilă trebuiau determinate nişte criterii de
egalitate perfectă şi să fi fost şi nişte precedente. Eu zic să trecem peste asta pentru că, dacă analizăm
bugetele anterioare, ar fi un dezastru pentru cei ce analizează, când vor vedea ce constată! Consider că
analiza pe care aţi făcut-o este superficială. Este frumoasă ca o poezie, dar dacă mergem la concret ar
trebui să întrebăm edilii comunelor ce vor. Pot să fie comune în care s-a investit mult în trecut, şi
comune pentru care trebuie să facem ceva anul acesta. Dacă vedem concret cererile de finanţare,
mergând de la caz la caz, se va vedea că repartizarea este justificată.
Domnul Vasile Mihalachi
Altcineva?!
Domnul Ciprian Cătălin Dogaru
Aş mai avea ceva de adăugat!
Domnul Vasile Mihalachi
V-a expirat timpul!
Domnul Ciprian Cătălin Dogaru
E trecut în regulament?
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule Dogaru, dai dovadă de lipsă de bun simţ! Dumneata vrei să monopolizezi toată
şedinţa? Ţi-am dat 5 minute. Mai ai o întrebare? Poftim!
Domnul Ciprian Cătălin Dogaru
Aş dori să propun ca amendament, fie o împărţire echitabilă a banilor la toate comunele,
fie împărţirea comunelor în 3 categorii, pe grade – 1,2 şi 3. Domnul deputat Solomon spune că la
Vaslui nu e o coaliţie PSD-PDL ca la Bucureşti.
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Domnul Vasile Mihalachi
Acum veniţi şi vreţi să fiţi egali cu restul. Nu veţi fi niciodată!
Nu putem împărţi noi comunele după grade. Consiliul judeţean nu face legi. Am împărţit
sumele în funcţie de problemele pe care fiecare comună le are. Văd că aţi avut totuşi timp de comisie,
dacă aţi stat şi aţi calculat pe PSD, PD-L… La consiliul judeţean nu se lucrează aşa ci cu proiecte.
Dacă aveaţi amendamente le puteaţi depune la Direcţia economică, cei de la direcţie întocmeau un
raport pe care îl prezentau preşedintelui şi vedeam ce este de făcut. Dar nu puteţi veni acum cu
amendamente, sunt depăşite. Voi supune la vot dacă plenul este de acord să dezbatem amendamentele
dumneavoastră.
Domnul Ciprian Cătălin Dogaru
Noi abia ieri am văzut proiectul de buget. Când aveam să depunem amendamentele? Nu e
corect ce se întâmplă!
Domnul Dumitru Buzatu
Staţi un pic, domnilor, este o procedură mai simplă! Păi ce amendament propuneţi? Ce am
auzit eu nu sunt amendamente. Amendament nu înseamnă „sau aşa, sau aşa”. Înseamnă într-un singur
fel. Supunem la vot şi depăşim momentul.
Domnul Vasile Mihalachi
Propun consilierilor judeţeni, să supunem la vot, dacă sunt de acord să dezbatem
amendamentele.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 7 voturi „pentru”.
Împotrivă ? 24 voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 24 de voturi „împotrivă” a fost respinsă propunerea de către consilierii judeţeni prezenţi
şi preşedinte.

*
Domnul Vasile Mihalachi
Bună ziua! Amendamentele dumneavoastră le veţi aduce la bugetul din 2010.
Domnul Ciprian Cătălin Dogaru
E importantă prezenţa noastră?!
Domnul Vasile Mihalachi
Sunteţi importanţi şi reprezentaţi locuitorii care v-au votat.
Domnul Ciprian Cătălin Dogaru
Domnule preşedinte, dacă nu ne lăsaţi să vorbim, eu şi colegii mei părăsim sala de şedinţă!
Domnul Vasile Mihalachi
Ridică-te şi pleacă! Ţi-am dat 15 minute să vorbeşti, şi tu vrei să stăm aici până la 12
noaptea! Dacă ieşiţi acum, nu mai veniţi la altă şedinţă! Veţi fi înlocuiţi!
*
Consilierii PNL Branişte Sorin, Dogaru Ciprian Cătălin, Dumitriu Sorin Costel, Samson
Adrian, Juverdeanu Alin Florin, Panainte Florin şi Butnaru Liviu, părăsesc sala de şedinţă.
Din numărul total de 31 de consilieri prezenţi la şedinţă au rămas 24 de consilieri judeţeni.
*
Domnul Gigi Brănici
Oare e modelul bucureştean?!
Domnul Vasile Mihalachi
Acestea fiind spuse, propun să trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 24 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 ? 24 voturi „pentru”
61

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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 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 ? 24 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 24 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 numirea
comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a
lucrărilor de realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ care se desfăşoară pe
teritoriul comunei Munteni de Jos.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului secretar Stoica să ne prezinte acest proiect de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii prevede numirea unei comisii pentru efectuarea
cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a lucrărilor de realizare a unor obiective de
investiţii de învăţământ, precum o şcoală cu 12 săli de clasă în satul Munteni de Jos, o bază sportivă
multifuncţională cu teren de handbal tip II şi o sală de sport. Terenul pe care se doreşte a se realiza
toată această investiţie a fost concesionat unor cetăţeni: unul dintre aceştia a construit cu autorizaţie de
construire, iar celălalt fără autorizaţie. Cel care nu a avut autorizaţie nu doreşte să demoleze
construcţia, iar pentru construirea sălii de sport şi handbal este nevoie tocmai de terenul respectiv.
Dosarul se află pe rol la instanţa de jud. Primăria Munteni de Jos, reprezentată astăzi de domnul
viceprimar Postolache Ioan a spus că, pentru a câştiga procesul, va declara în instanţă terenul drept
„utilitate publică”.
În concluzie, efectuarea cercetării prealabile de către comisia numită prin acest proiect de
hotărâre, trebuie să îndeplinească 2 condiţii :
- încadrarea în planul de urbanism şi de amenajare a teritoriului;
- să se facă dovada că pentru realizarea lucrărilor nu există altă modalitate decât exproprierea.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul?
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Domnul Valeriu Popa
Care ar fi despăgubirea în cazul exproprierii ?
Domnul Ioan Postolache
320 milioane lei vechi. A fost autorizaţie de construire, s-a început construcţia, iar acum sau calculat materialele de construire. Persoana respectivă ar fi vrut să construiască pe acel teren o casă
pentru locuit, iar la parter să facă un atelier auto. Au mai fost şi alte persoane care au avut teren acolo,
dar acum este în paragină.
Domnul Valeriu Popa
Ca la noi la români!
Domnul Vasile Mihalachi
Vă mulţumesc, domnule viceprimar! Astăzi vom numi doar comisia.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Întrucât la acest punct de pe ordinea de zi avem de adoptat un proiect de hotărâre cu privire
la persoane, potrivit prevederilor art.48 alin.(7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, pentru numărarea buletinelor de vot şi constatarea rezultatului votului secret, rog
comisia desemnată în acest scop să-şi intre în atribuţiuni.
Deoarece domnul Juverdeanu Alin, membru al acestei comisii, nu mai este prezent, rog pe
cei de la PD-L să facă o propunere.
Domnul Constantin Ştefănescu
Din partea grupului PD-L îl propunem ca membru în comisie pe domnul Ioan Romila.
Domnul Vasile Mihalachi
Supun la vot această propunere.
Cine este pentru ? 24 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 24 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
Domnul Vasile Mihalachi
Rog comisia desemnată în acest scop să-şi intre în atribuţiuni!
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă prezint procedura de vot:
- consilierul votează „pentru”, lăsând neatins numele şi prenumele persoanei dacă doreşte
să o voteze, şi „contra”, barând numele şi prenumele persoanei dacă nu doreşte să o voteze.
Cât timp vă vor fi înmânate buletinele de vot şi se va desfăşura operaţiunea de votare, îl
invit pe domnul vicepreşedinte Bichineţ Corneliu să ne spună câteva cuvinte în legătură cu acest
proiect de hotărâre.
Domnul Corneliu Bichineţ
Apreciez seriozitatea votului. Apreciez consilierii care au rămas la vot, pentru că au înţeles
importanţa acţiunii de astăzi. Şedinţa de buget, aceasta şi cealaltă de peste o
lună sunt cele mai importante din an, pentru că se creionează bugetele consiliilor locale. Conducerea
consiliului judeţean, împreună cu domnul Nistor şi domnul Anton de la Direcţia economică, a lucrat
efectiv pe fiecare unitate administrativ-teritorială. Vă rog să spuneţi primarilor cu care intraţi în
legătură că anul acesta va fi un an special!
Domnul Dumitru Buzatu
Am spus mai devreme câteva lucruri despre felul în care a fost creionată această repartizare
a bugetului pe anul 2009. Sperăm ca prin alocările ulterioare de resurse să acoperim din lipsurile
existente.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului consilier Partenie Eugen, pentru a ne prezenta procesul-verbal cu
rezultatul votului secret.
Domnul Eugen Partenie prezintă procesul verbal încheiat cu ocazia exercitării votului
secret privind:
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- numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii
publice a lucrărilor de realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ care se desfăşoară pe
teritoriul comunei Munteni de Jos.
În urma exercitării votului secret de către consilierii judeţeni prezenţi şi de preşedinte, sau obţinut următoarele rezultate:
Dumitru Buzatu – 24 voturi ,,pentru”, nici un vot ,,contra”.
Postolache Ioan – 24 voturi ,,pentru”, nici un vot ,,contra”.
Popa Gheorghe – 24 voturi ,,pentru”, nici un vot ,,contra”.
- Hotărârea privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea
declarării utilităţii publice a lucrărilor de realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ care se
desfăşoară pe teritoriul comunei Munteni de Jos a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Mai aveţi ceva de adăugat? Nu?!
Domnul Gheorghe Croitoru
Domnule preşedinte, drumul de care …
Domnul Vasile Mihalachi
Opreşte-te, că-ţi dau răspunsul din start! La primăvară când ai să te duci la socrul tău, ai să
mergi pe asfalt.
Domnul Gheorghe Croitoru
Vă mulţumesc!
Domnul Vasile Mihalachi
Vreau să vă dau un răspuns. Toate investiţiile pe drumurile judeţene merg pe împrumutul
făcut pentru anul 2009 şi ceva din anul 2010. După cum ştiţi, banii din împrumutul pe care l-am
menţionat au ca destinaţie reabilitări de drumuri judeţene, reabilitări reţele de apă şi canal, precum şi
reabilitarea blocului G1 din Bîrlad. Alte investiţii pe care le vom face pe drumurile judeţene vi le vom
aduce la cunoştinţă în şedinţa de aprobare a bugetului.
Vă mulţumesc pentru participare şi dumneavoastră şi celor de la presă! Urmează să ne
întâlnim în şedinţă peste 2 săptămâni.
*
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 16,51
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
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