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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R EA Nr.38/2009
privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009
având în vedere adresele Ministerului Finanţelor Publice nr.280586/27.02.2009 şi a
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale fără nr.;
având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1954/27.12.2005
privind clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere prevederile Legilor nr.18/2009 privind Bugetul de stat pe anul 2009 şi
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin. (3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Bugetul local al judeţului Vaslui se stabileşte la venituri în sumă de 193.530,3 mii lei
şi la cheltuieli în sumă de 193.530,3 mii lei.
Sinteza bugetului local al judeţului, se prezintă în anexa nr.1.
Detalierea veniturilor bugetului local al judeţului, pe capitole şi subcapitole este prevăzută în
anexa nr.2.
Detalierea cheltuielilor bugetului local al judeţului, pe capitole, subcapitole şi articole, este
prevăzută în anexa nr.3, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în
anexa nr.4.
Art.2. - Veniturile bugetului local ale judeţului Vaslui, pe anul 2009, au următoarea structură:
- mii lei VENITURI TOTALE:
193.530,3
din care:
- impozit pe venit, profit şi câştiguri de capital
de la persoane juridice
42,1
- impozit pe venit, profit şi câştiguri de capital
de la persoane fizice
24.849,0
- impozite şi taxe pe bunuri şi servicii
101.765,0
- venituri din proprietate
236,0
- vânzări de bunuri şi servicii
563,4
- venituri din capital
11.685,1
- subvenţii de la bugetul de stat
54.372,4
- sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate
17,3
„Impozitul pe venit, profit şi câştiguri de capital de la persoanele juridice”, se constituie din
„impozitul pe profit” de la SC LDP SA Vaslui, în sumă de 42,1 mii lei.
„Impozit pe venit, profit şi câştiguri de capital de la persoanele fizice” se constituie din „cote
defalcate din impozitul pe venit”- cota de 13%, în sumă de 17.010,0 mii lei şi „sume alocate din cote
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”- cota de 22%, în sumă de
7.839,0 mii lei.
În cadrul „impozitelor şi taxelor pe bunuri şi servicii”, „sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului” se stabilesc în sumă de
70.793,0 mii lei, „sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri” se stabilesc în sumă
de 11.250,0 mii lei, „sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale” se stabilesc în sumă de 19.262,0 mii lei, „taxa asupra mijloacelor de transport” se stabilesc în
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sumă de 210,0 mii lei, „taxele şi tarifele pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare” se
stabilesc în sumă de 250,0 mii lei.
În cadrul „veniturilor din proprietate”, „restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor
precedenţi”, se stabilesc în sumă de 100,0 mii lei, „veniturile din concesiuni şi închirieri” se stabilesc
în sumă de 55,0mii lei, iar „veniturile din dividende” se stabilesc în sumă de 81,0 mii lei.
În cadrul „veniturilor din vânzări de bunuri şi servicii”, „veniturile din prestări de servicii” se
stabilesc în sumă de 115,0 mii lei, „alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” se stabilesc în
sumă de 250,0 mii lei, „alte venituri” se stabilesc în sumă de 143,4 mii lei, „veniturile din donaţii şi
sponsorizări” se stabilesc în sumă de 25,0 mii lei, iar venituri din amenzi se stabilesc în sumă de 30,0
mii lei.
„Veniturile din capital”, se constituie din „venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând
domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale” în sumă de 11.685,1 mii lei.
„Subvenţiile de la bugetul de stat” sunt în sumă de 54.372,4 mii lei, iar „sume FEN
postaderare în contul plăţilor efectuate” se stabilesc în sumă de 17,3 mii lei.
Art.3. - Încasarea impozitelor, taxelor, vărsămintelor şi a celorlalte venituri ale bugetului local
al judeţului pe anul 2009, de orice natură şi provenienţă, se efectuează în conformitate cu prevederile
din actele normative care au ca obiect de reglementare aceste resurse financiare.
Art.4. - În structura economică, cheltuielile bugetului local al judeţului, pe anul 2009, se
repartizează astfel:
- mii lei CHELTUIELI TOTALE:
193.530,3
din care:
- cheltuieli de personal
59.197,1
- bunuri şi servicii
21.670,6
- dobânzi
1.777,2
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice
17.862,9
- alte transferuri
2.669,6
- asistenţă socială
40.427,3
- alte cheltuieli
3.330,0
- active nefinanciare
45.900,6
- active financiare
210,0
- fond de rezervă
701,8
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent
- 216,8
Art.5. - Cheltuielile prevăzute în bugetul local al judeţului pe anul 2009, reprezintă limite
maxime ce nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va putea face în condiţiile legii. Angajarea,
contractarea de lucrări, bunuri şi servicii precum şi efectuarea de cheltuieli, se vor face numai cu
respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate.
Art.6. - Cheltuielile pentru „autorităţi publice şi acţiuni externe”, se stabilesc în sumă de
10.611,1 mii lei, din care, la cheltuieli de personal, suma de 7.209,2 mii lei, la bunuri şi servicii, suma
de 1.856,7 mii lei, la transferuri între unităţi ale administraţiei publice suma de 179,0 mii lei, la alte
transferuri, suma de 877,6 mii lei şi la cheltuieli de capital, suma de 488,6 mii lei.
Art.7. - Cheltuielile pentru „alte servicii publice generale”, se stabilesc în sumă de 1.651,8 mii
lei, la transferuri între unităţi ale administraţiei publice în sumă de 950,0 mii lei şi la fondul de rezervă
în sumă de 701,8 mii lei.
Art.8.- Plăţile efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent se stabilesc în sumă de 216,8 mii lei.
Art.9. - Cheltuielile pentru „apărare” se stabilesc în sumă de 185,6 mii lei, din care, suma de
180,5 mii lei la bunuri şi servicii şi suma de 5,1 mii lei, la cheltuieli de capital. Pentru finanţarea
Centrului Militar Vaslui, se stabileşte suma de 180,1 mii lei, iar pentru Oficiul de mobilizare a
economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare Vaslui, se stabileşte suma de 5,5 mii lei.
Art.10. - Cheltuielile pentru „ordine publică şi siguranţă naţională”, se stabilesc în sumă de
274,7 mii lei, din care, 130,8 mii lei la bunuri şi servicii şi 143,9 mii lei la transferuri către instituţii
publice.
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Art.11. - Cheltuielile pentru „învăţământ” se stabilesc în sumă de 23.858,4 mii lei, din care
9.865,5 mii lei la cheltuieli de personal, 1.682,0 mii lei la bunuri şi servicii, 100,9 mii lei la transferuri
între unităţi ale administraţiei publice, 24,0 mii lei la alte transferuri, 11.241,4 mii lei la asistenţă
socială şi 944,6 mii lei la cheltuieli de capital.
Pentru Şcoala „Aurora” Vaslui se stabileşte suma de 4.500,0 mii lei, pentru Şcoala surzi Vaslui
suma de 3.284,0 mii lei, pentru Şcoala „Sf. Ecaterina” Huşi suma de 1.980,0 mii lei, pentru Şcoala
specială Negreşti suma de 2.000,0 mii lei, pentru Inspectoratul Şcolar al judeţului Vaslui suma de 15,0
mii lei, pentru Centru judeţean de resurse şi asistenţă educaţională Vaslui suma de 500,0 mii lei,
pentru finanţarea Programelor „corn şi lapte” şi „miere de albine” suma de 11.579,4 mii lei.
Art.12. - Cheltuielile pentru capitolul „sănătate” se stabilesc în sumă de 1.778,0 mii lei, din
care la bunuri şi servicii suma de 15,0 mii lei, la transferuri între unităţi ale administraţiei publice
suma de 1.193,0 mii lei şi cheltuieli de capital în sumă de 570,0 mii lei. Pentru Spitalul de urgenţă
Vaslui se repartizează suma de 1.000,0 mii lei, pentru Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
suma de 94,0 mii lei, pentru Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti suma de 99,0 mii lei şi
pentru Consiliul judeţean Vaslui suma de 585,0 mii lei.
Art.13. - Cheltuielile pentru „cultură, recreere şi religie” se stabilesc în sumă de 11.364,6 mii
lei, din care, 2.107,7 mii lei la cheltuieli de personal, 353,9 mii lei la bunuri şi servicii, 5.439,3 mii lei
la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 87,0 mii lei la alte transferuri, 3.330,0 mii lei la
alte cheltuieli şi 46,7 mii lei la cheltuieli de capital.
Pentru finanţarea Bibliotecii „N.M.Spătaru” Vaslui se stabileşte suma de 1.900,0 mii lei,
pentru Centru judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui suma de 743,0
mii lei şi suma de 3.314,6 mii lei pentru Consiliul judeţean Vaslui.
În completarea veniturilor proprii, se stabilesc subvenţii pentru Teatrul „V.I.Popa” Bârlad în
sumă de 2.000,0 mii lei, pentru Muzeul „Ştefan cel Mare” din Vaslui suma de 1.655,0 mii lei şi pentru
Muzeul „V.Pârvan” Bârlad suma de 1.752,0 mii lei.
Art.14. - Cheltuielile pentru „asigurări şi asistenţă socială” se stabilesc în sumă de 86.117,6
mii lei, din care, 40.014,7 mii lei la cheltuieli de personal, 12.390,0 mii lei la cheltuieli cu bunuri şi
servicii, 2.926,9 mii lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 1.000,0 mii lei la alte
transferuri, 29.186,0 mii lei la asistenţă socială şi 600,0 mii lei la cheltuieli de capital.
Pentru finanţarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, se
stabileşte suma de 82.534,4 mii lei, pentru Centru medico-social Băceşti, suma de 1.800,0 mii lei,
pentru Centrul de zi Negreşti, suma de 200,0 mii lei, pentru Centrul de asistenţă medico-socială
Codăeşti suma de 773,0 mii lei, pentru Centrul de asistenţă medico-socială Ghermăneşti suma de
153,9 mii lei şi pentru Consiliul judeţean Vaslui suma de 656,3 mii lei.
Art.15. - Cheltuielile la capitolul „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică,”, se stabilesc în
sumă de 55,5 mii lei, la dobânzi aferente datoriei publice externe locale în sumă de 50,0 mii lei şi
comisioane bancare aferente împrumutului extern în sumă de 5,0 mii lei.
Art.16. - Cheltuielile la capitolul „Protecţia mediului” se stabilesc în sumă de 10.737,9 mii lei,
din care 42,0 mii lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii, 695,9 mii lei la dobânzi aferente datoriei publice
externe locale şi 10.000 mii lei la cheltuieli de capital.
Art.17. - Cheltuielile la capitolul „acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă” se
stabilesc în sumă de 969,5 mii lei, din care, 78,5 mii lei la bunuri şi servicii, 681,0 mii lei la alte
transferuri şi 210,0 mii lei la cheltuieli de capital.
Art.18. – Cheltuielile la capitolul „transporturi” se stabilesc în sumă de 43.658,7 mii lei, din
care 4.866,4 mii lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii, 1.031,2 mii lei la dobânzi aferente datoriei
publice externe locale, 6.929,8 mii lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice şi 30.831,3
mii lei la cheltuieli de capital.
Art.19.- Cheltuielile pentru capitolul „alte acţiuni economice” se stabilesc în sumă de 2.484,2
mii lei, din care, 69,9 mii lei la bunuri şi servicii şi 2.414,3 mii lei la cheltuieli de capital.
Art.20.- Detalierea bugetului aparatului propriu se prezintă în anexa nr.5.
Art.21. - Detalierea bugetelor Centrului Militar Vaslui şi a Oficiului de mobilizare a
economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare Vaslui, sunt redate în anexele nr.6 şi 7.
Art.22. - Detalierea bugetului Inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă „Podul Înalt”
al judeţului Vaslui este redată în anexa nr.8.
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Art.23. - Detalierea bugetelor pentru Şcoala „Aurora” Vaslui, Şcoala pentru surzi Vaslui,
Şcoala „Sf. Ecaterina” Huşi, Şcoala specială Negreşti, Centrul de resurse şi asistenţă educaţională
Vaslui şi Inspectoratul Şcolar al judeţului Vaslui sunt redate în anexele nr.9-14.
Art.24. - Detalierea bugetelor pentru Biblioteca „N.M.Spătaru” Vaslui, Centrul judeţean
pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui şi Statuia ecvestră de la „Podul Înalt”
Băcăoani, sunt redate în anexele nr.15-17.
Art.25. - Detalierea bugetelor Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
Vaslui, a Observatorului judeţean privind drepturile copilului şi a Centrului de zi Negreşti, sunt redate
în anexele nr.18-20.
Art.26. - Programul lucrărilor ce se finanţează din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru drumuri şi poduri judeţene se prezintă în anexa nr.21.
Art.27. - Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică,
se prezintă în anexele nr.22 şi 22a.
Art.28. - Anexele nr.1-22a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 3 aprilie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr.1
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
SINTEZA
bugetului local al judetului pe anul 2009
SPECIFICATIE
A. TOTAL VENITURI
l. 00.02 VENITURI CURENTE
A. 00.03 VENITURI FISCALE
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital
A2. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii
B.
00.12 VENITURI NEFISCALE
B.1 00.13 Venituri din proprietate
B.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii
ll.
00.15 VENITURI DIN CAPITAL
B. 39.02.07 Venituri din vanz. unor bunuri apartinand dom privat al unitatii adm-terit.
lll. 00.17 SUBVENTII
A. 42.02 Subventii de la bugetul de stat
A.2
00.20 Curente
45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate
B. TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
30. Dobanzi
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
55. Alte transferuri
57. Asistenţă socială
59. Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
85. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUP. IN AN CURENT

U.M.=lei
SUMA
193.530.297
127.455.480
126.656.100
24.891.100
101.765.000
799.380
236.000
563.380
11.685.100
11.685.100
54.372.397
54.372.397
54.372.397
17.320
193.530.297
147.636.594
59.197.117
21.670.612
1.777.159
701.831
17.862.937
2.669.568
40.427.370
3.330.000
46.110.577
45.900.577
45.900.577
210.000
210.000
-216.874
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ANEXA Nr.2
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
DETALIEREA
veniturilor bugetului local al judetului pe anul 2009
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
l. 00.02 VENITURI CURENTE
A. 00.03 VENITURI FISCALE
A1. 00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
A1.1. 00.05 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE JURIDICE
01.02.01 Impozit pe profit de la agentii economici
A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE FIZICE
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 13%)
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din imp pe venit pt echilibrarea buget loc(cota 22%)
A2. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul jud
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
B. 00.12 VENITURI NEFISCALE
B.1
00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE
30.02.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri
30.02.08 Venituri din dividende
B.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
33.02.08 Venituri din prestari de servicii
33.02.50 Alte venituri din prestari de sevicii si alte activitati
35.02.50 Venituri din amenzi
36.02.50 Alte venituri
37.02.01 Donatii si sponsorizari
ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand dom privat al unitatii adm- terit.
lll. 00.17 SUBVENTII
42.02 Subventii de la bugetul de stat
00.20 Curente
42.02.13 Subventii pentru finantarea programelor multianuae prioritare de mediu si
gospodarire a apelor
42.02.19 Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de
asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin programul
operational regional 2007-2013
42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
42.02.35 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unit. de asistenta medico-sociale
IV. 45.02 SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala

U.M.=lei
SUMA
193.530.297
127.455.480
126.656.100
24.891.100
42.100
42.100
24.849.000
17.010.000
7.839.000
101.765.000
70.793.000
11.250.000
19.262.000
210.000
250.000
799.380
236.000
100.000
55.000
81.000
563.380
115.000
250.000
30.000
143.380
25.000
11.685.100
11.685.100
54.372.397
54.372.397
54.372.397
10.000.000
217.097
14.456.300
29.506.000
193.000
17.320
17.320

ANEXA Nr.3
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
DEFALCAREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului local al judetului pe anul 2009
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente

U.M.=lei
SUMA
193.530.297
147.636.594
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10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
30. Dobanzi
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
55. Alte transferuri
57. Asistenţă socială
59. Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
55.01.18 Alte transferuri curente interne
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
57.02 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATI IN ANUL
CURENT
CHELTUIELI TOTALE:
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

59.197.117
21.670.612
1.777.159
701.831
17.862.937
2.669.568
40.427.370
3.330.000
46.110.577
45.900.577
45.900.577
210.000
210.000
-216.874
10.611.055
10.122.467
7.209.197
5.686.668
1.522.529
1.144.426
27.843
290.609
9.285
50.366
1.856.652
789.690
100.000
51.790
100.000
40.000
114.165
30.000
30.000
601.007
179.050
179.050
179.050
877.568
877.568
21.400
856.168
488.588
488.588
488.588
190.893
297.695
1.651.831
1.651.831
701.831
950.000
950.000
950.000
-216.874
-216.874
-216.874
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60.02 APĂRARE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

185.628
180.500
180.500
64.500
10.000
4.600
2.000
1.000
400
98.000
5.128
5.128
5.128
5.128
274.738
274.738
130.780
85.555
230
21.030
4.530
375
19.060
143.958
143.958
143.958
23.858.420
22.913.870
9.865.528
7.727.184
2.138.344
1.587.293
42.733
418.445
19.287
70.586
1.682.022
952.465
79.400
414.000
18.600
114.800
28.610
17.600
7.750
8.800
39.997
100.950
100.950
100.950
24.000
24.000
24.000
11.241.370
11.241.370
78.900
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57.02.02 Ajutoare sociale în natura
57.02.03 Tichete cresa
57.02.04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
66.02 SĂNĂTATE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.39 Transferuri din bugetul consiliului judetean pentru finantarea unitatilor de
asistenta medico-sociala
51.02 Transferuri de capital
51.02.12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
67.02 CULTURĂ ,RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
59. Alte cheltuieli
59.11 Asociatii si fundatii
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

11.089.970
2.000
70.500
944.550
944.550
944.550
531.000
33.250
20.300
360.000
1.778.000
1.208.000
15.000
15.000
1.193.000
193.000
193.000
1.000.000
1.000.000
570.000
570.000
570.000
570.000
11.364.550
11.317.818
2.107.718
1.653.887
453.831
339.579
8.320
85.669
6.048
14.215
353.850
206.850
5.000
3.000
4.000
42.000
4.000
89.000
5.439.250
5.439.250
5.439.250
87.000
87.000
87.000
3.330.000
350.000
2.850.000
130.000
46.732
46.732
46.732
46.732
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CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi
pentru protectia copilului
51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea
unitatilor de asistenta medico -sociale
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
57. Asistenţă socială
57.01 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.12 Consultanta si expertiza
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
2. 70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA

86.117.613
85.517.613
40.014.674
31.676.534
8.338.140
6.145.279
154.016
1.595.669
81.755
361.421
12.390.010
4.094.500
415.000
6.071.900
240.000
500.000
185.000
41.000
70.000
772.610
2.926.929
2.926.929
200.000
2.726.929
1.000.000
1.000.000
1.000.000
29.186.000
29.186.000
29.186.000
600.000
600.000
600.000
600.000
55.000
55.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
10.737.933
737.933
42.000
2.000
35.000
5.000
695.933
695.933
695.933
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
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CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.18 Alte transferuri curente interne
70. Cheltuieli de capital
72. Active financiare
72.01 Active financiare
72.01.01 Participarea la capitalul social al societatilor comerciale
84.02 TRANSPORTURI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli
2. 70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe

969.500
759.500
78.500
75.000
3.000
500
681.000
681.000
681.000
210.000
210.000
210.000
210.000
43.658.716
12.827.457
4.866.431
4.587.730
600
144.745
41.800
5.000
86.556
1.031.226
1.031.226
1.031.226
6.929.800
6.929.800
6.929.800
30.831.259
30.831.259
30.831.259
30.421.709
409.550
2.484.187
69.867
69.867
63.997
5.870
2.414.320
2.414.320
2.414.320
1.514.320
900.000

ANEXA Nr.4
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
SINTEZA
cheltuielilor bugetului local al judetului pe ordonatori de credite pe anul 2009
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
-Consiliul Judeţean Vaslui
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
-Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
57.02 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPER. IN ANUL CURENT

U.M.=lei
SUMA
193.530.297
10.611.055
10.611.055
1.651.831
950.000
701.831
-216.874
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-Consiliul Judeţean Vaslui
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
60.02 APARARE
- Centrul militar Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT
-Şcoala speciala ,,Aurora" Vaslui
-Şcoala pentru surzi Vaslui
-Şcoala profesionala"Sf. Ecaterina" Huşi
-Şcoala speciala Negreşti
-Centrul Jud.de Resurse si Asistenta Educationala
-Inspectoratul scolar al judetului Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
66.02 SANATATE
-Spitalul Judetean Vaslui
-Centrul de asistenta medico-sociala Bacesti
-Centrul de asistenta medico-sociala Codaesti
-Consiliul Judeţean Vaslui
67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
-Consiliul Judeţean Vaslui
-Teatrul "V.I.Popa "Bîrlad
-Muzeul "V.Pârvan"Bîrlad
-Biblioteca "N.Milescu Spătarul" Vaslui
-Muzeul "Ştefan cel Mare"Vaslui
-Centrul Judetean pentru conservare si promovare a culturii traditionale Vaslui
68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
-Centrul de zi Negresti
-Centrul medico-social Bacesti
-Centrul medico-social Ghermanesti
-Centrul medico-social Codaesti
- Consiliul judetean Vaslui
70.02 SERVICII SI DEZV. PUBLICA , LOCUINTE, MEDIU SI APE
- Consiliul judetean Vaslui
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
- Consiliul judetean Vaslui
80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA
- Consiliul judetean Vaslui - Centrul de afaceri
84.02 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
- Consiliul judetean Vaslui

-208.474
-8.400
185.628
180.128
5.500
274.738
86.000
188.738
23.858.420
4.500.000
3.284.000
1.980.000
2.000.000
500.000
15.000
11.579.420
1.778.000
1.000.000
94.000
99.000
585.000
11.364.550
3.314.550
2.000.000
1.752.000
1.900.000
1.655.000
743.000
86.117.613
82.534.400
200.000
1.800.000
153.929
773.000
656.284
55.000
55.000
10.737.933
10.737.933
969.500
969.500
43.658.716
43.658.716
2.484.187
2.484.187

ANEXA Nr.5
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Consiliului judetean Vaslui pe anul 2009
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
30. Dobanzi
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice

U.M.=lei
SUMA
85.605.368
40.297.197
7.225.871
7.444.760
1.777.159
701.831
7.371.008

12

55. Alte transferuri
57. Asistenţă socială
59. Alte cheltuieli
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
55.01.18 Alte transferuri curente interne(cotizatii)
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Cap.57.02 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUP IN ANUL CURENT
CHELTUIELI TOTALE:
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
60.02 APĂRARE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare

1.558.568
11.018.000
3.200.000
-208.474
45.516.645
45.306.645
45.306.645
210.000
210.000
10.611.055
10.122.467
7.209.197
5.686.668
1.522.529
1.144.426
27.843
290.609
9.285
50.366
1.856.652
789.690
100.000
51.790
100.000
40.000
114.165
30.000
30.000
601.007
179.050
179.050
179.050
877.568
877.568
21.400
856.168
488.588
488.588
488.588
190.893
297.695
701.831
701.831
701.831
-208.474
-208.474
-208.474
185.628
180.500
180.500
64.500
10.000
4.600
2.000
1.000
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20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
66.02 SĂNĂTATE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice

400
98.000
5.128
5.128
5.128
5.128
274.738
274.738
130.780
85.555
21.030
375
19.060
143.958
143.958
143.958
11.579.420
11.182.070
2.000
2.000
76.120
24.820
16.630
7.750
26.920
85.950
85.950
85.950
11.018.000
11.018.000
11.018.000
397.350
397.350
397.350
33.250
14.100
350.000
585.000
15.000
15.000
15.000
570.000
570.000
570.000
570.000
3.314.550
3.314.550
82.300
20.300
3.000
1.000
58.000
32.250
32.250
32.250
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59. Alte cheltuieli
59.11 Asociatii si fundatii
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.12 Consultanta si expertiza
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.18 Alte transferuri curente interne
70. Cheltuieli de capital
72. Active financiare
72.01 Active financiare
72.01.01 Participarea la capitalul social al societatilor comerciale
84.02 TRANSPORTURI

3.200.000
350.000
2.850.000
656.284
56.284
14.674
11.671
3.003
2.212
59
608
25
99
41.610
25.000
16.610
600.000
600.000
600.000
600.000
55.000
55.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
10.737.933
737.933
42.000
2.000
35.000
5.000
0
695.933
695.933
695.933
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
969.500
759.500
78.500
75.000
3.000
500
681.000
681.000
681.000
210.000
210.000
210.000
210.000
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CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli
2. 70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe

43.658.716
12.827.457
4.866.431
4.587.730
0
600
144.745
41.800
5.000
86.556
1.031.226
1.031.226
1.031.226
6.929.800
6.929.800
6.929.800
30.831.259
30.831.259
30.831.259
30.421.709
409.550
2.484.187
69.867
69.867
63.997
5.870
2.414.320
2.414.320
2.414.320
1.514.320
900.000

ANEXA Nr.6
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Centrului Militar judetean Vaslui pe anul 2009
Cap.60.02
U.M.=lei

APARARE

SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70.Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale

SUMA
180.128
180.128
180.128
175.000
175.000
62.000
10.000
4.600
1.000
400
97.000
5.128
5.128
5.128
5.128
ANEXA Nr.7
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009

BUGETUL

16

Consiliul judetean Vaslui (Oficiul de mobilizare a economiei si pregatire a teritoriului pentru aparare ) pe
anul 2009
Cap.60.02
APARARE
U.M.=lei
SPECIFICATIE
SUMA
TOTAL VENITURI
5.500
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
5.500
TOTAL CHELTUIELI
5.500
1.Cheltuieli curente
5.500
20. Bunuri si servicii
5.500
20.01 Bunuri si servicii
2.500
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
2.000
20.30 Alte cheltuieli
1.000
ANEXA Nr.8
la Hotărâreanr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Inspectoratului pentru situatii de urgenta Vaslui pe anul 2009
Cap. 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul judeţean
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
20.30 Alte cheltuieli

U.M= lei
SUMA
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
55.000
230
20.000
4.530
6.240

ANEXA Nr.9
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Şcolii speciale "Aurora" Vaslui pe anul 2009
Cap.65.02 INVATAMANT
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala

U.M = lei
SUMA
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.498.000
3.900.000
3.155.000
745.000
546.738
16.658
150.713
7.537
23.354
477.500
187.700
50.000
160.000
8.000
60.000
2.000
3.000
3.800
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20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
57. Asistenţă socială
1.6.1 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
57.02.04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
70.Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale

3.000
24.000
24.000
24.000
96.500
96.500
36.500
20.000
40.000
2.000
2.000
2.000
2.000

ANEXA Nr.10
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Şcolii pentru surzii Vaslui pe anul 2009
Cap.65.02 INVATAMANT
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
57.02.03 Tichete cresa
57.02.04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe

U.M = lei
SUMA
3.284.000
3.284.000
3.284.000
2.743.000
2.300.000
1.785.000
515.000
385.000
10.000
100.000
3.000
17.000
392.000
266.500
110.000
3.000
10.000
500
2.000
51.000
51.000
16.000
7.000
2.000
26000
541.000
541.000
541.000
531.000
10.000

ANEXA Nr.11
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Scolii profesionale ''Sfanta Ecaterina'' Husi pe anul 2009
Cap.65.02 INVATAMANT
SPECIFICAŢIE

U.M = lei
SUMA
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TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.30 Alte cheltuieli
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
57.02.04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

1.980.000
1.980.000
1.980.000
1.980.000
1.611.550
1.264.350
347.200
256.200
6.350
65.800
4.550
14.300
332.080
230.000
14.400
69.000
3.600
4.800
480
1.600
8.200
36.370
36.370
11.400
24.970

ANEXA Nr.12
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Scoalii speciale Negresti pe anul 2009
Cap.65.02 INVATAMANT
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
57. Asistenţă socială
57.02. Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
57.02.04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

U.M = lei
SUMA
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.615.000
1.176.000
439.000
331.000
8.000
84.000
3.000
13.000
350.000
210.000
15.000
75.000
4.000
40.000
5.000
1.000
35.000
35.000
15.000
20.000
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ANEXA Nr.13
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Centrului judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui pe anul 2009
Cap.65.02 INVATAMANT
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Carti, publicatii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
70.Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale

U.M = lei
SUMA
500.000
500.000
500.000
495.800
436.978
344.834
92.144
68.355
1.725
17.932
1.200
2.932
54.322
33.445
4.000
10.000
5.000
1.877
4.500
4.500
4.500
4200
4200
4200
4200

ANEXA Nr.14
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Inspectoratului scolar al judetului Vaslui pe anul 2009
U.M = lei
SUMA
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

Cap. 65.02
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice

ANEXA NR.15
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Bibliotecii Judetene " Nicolae Milescu Spatarul" Vaslui pe anul 2009
Cap.67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani

U.M = lei
SUMA
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.853.268
1.643.718
1.287.268
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10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
55 Alte transferuri
55.01.Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii

356.450
266.900
6.450
67.000
5.060
11.040
189.550
139.550
3.000
40.000
2.000
5.000
20.000
20.000
20.000
46.732
46.732
46.732
46.732

ANEXA NR. 16
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Centrului judetean pentru conservare si promovare a culturii traditionale Vaslui pe anul 2009
U.M = lei
Cap.67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL VENITURI
743.000
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
743.000
TOTAL CHELTUIELI
743.000
1.Cheltuieli curente
743.000
10. Cheltuieli de personal
464.000
10.01 Cheltuieli salariale in bani
366.619
10.03 Contribuţii
97.381
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
72.679
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
1.870
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
18.669
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
988
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
3.175
20. Bunuri si servicii
82.000
20.01 Bunuri si servicii
47.000
20.02 Reparaţii curente
2.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
2.000
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
1.000
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
2.000
20.13 Pregatire profesionala
2.000
20.30 Alte cheltuieli
26.000
55. Alte transferuri
67.000
55.01 Transferuri interne
67.000
55.01.08 Programe PHARE
67.000
59. Alte cheltuieli
130.000
59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
130.000
ANEXA Nr.17
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Consiliului judetean Vaslui pe anul 2009 (Statuia)
Cap.67.02
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI

U.M = lei
SUMA
82.000
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1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparatii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli

82.000
82.000
82.000
82.000
20.000
3.000
1.000
58.000
ANEXA Nr.18
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009

BUGETUL
Directiei de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2009
Centralizator
Cap. 57.02 + Cap. 68.02
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

U.M = lei
SUMA
82.526.000
82.526.000
82.526.000
82.534.400
40.000.000
31.664.863
8.335.137
6.143.067
153.957
1.595.061
81.730
361.322
12.348.400
4.069.500
415.000
6.071.900
240.000
500.000
185.000
41.000
70.000
0
756.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
29.186.000
29.186.000
29.186.000
-8.400
-8.400

ANEXA Nr.18/1
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Directiei de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2009
Centralizator
Cap.68.02
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente

U.M = lei
SUMA
82.534.400
82.534.400
82.534.400
82.534.400
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10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

40.000.000
31.664.863
8.335.137
6.143.067
153.957
1.595.061
81.730
361.322
12.348.400
4.069.500
415.000
6.071.900
240.000
500.000
185.000
41.000
70.000
756.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
29.186.000
29.186.000
29.186.000

ANEXA Nr.18/1 a
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Directiei de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2009
CSCH Barlad, CSCH Vaslui, CSCH Husi
Cap.68.02.05
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Carti,publicatii si materiale documentare
20.30 Alte cheltuieli
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

U.M = lei
SUMA
39.451.810
39.451.810
39.451.810
39.451.810
6.924.001
5.481.189
1.442.812
1.063.365
26.650
276.105
14.147
62.545
3.341.809
1.094.289
102.215
1.534.938
86.329
153.751
15.707
6.580
348.000
29.186.000
29.186.000
29.186.000

ANEXA Nr.18/1 b
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009

23

BUGETUL
Directiei de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2009
CIA Husi, CIA Giurcani
Cap.68.02.04
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Carti,publicatii si materiale documentare
20.30 Alte cheltuieli

U.M = lei
SUMA
3.874.651
3.874.651
3.874.651
3.874.651
2.228.000
1.763.734
464.266
342.169
8.575
88.845
4.552
20.125
1.646.651
579.904
52.290
852.162
76.487
72.750
4.607
1.751
6.700

ANEXA Nr.18/1 c
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Directiei de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2009
CSC Vaslui,CSC 1 Bd,CSC 2 Bd,CSC Murgeni,CP 5 Bd,CP 8 Husi,CP 9 Ngr,CP 10 Vs,CP 11Vs,CPTF
Ngr,Casa Husi+Casa VS 355,Casa Bd 361,AMP
U.M = lei
Cap.68.02.06
SPECIFICATIE
SUMA
TOTAL VENITURI
29.741.067
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
29.741.067
TOTAL CHELTUIELI
29.741.067
1.Cheltuieli curente
29.741.067
10. Cheltuieli de personal
24.624.000
10.01 Cheltuieli salariale in bani
19.492.890
10.03 Contribuţii
5.131.110
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
3.781.672
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
94.776
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
981.920
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
50.313
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
222.429
20. Bunuri si servicii
5.117.067
20.01 Bunuri si servicii
953.077
20.02 Reparaţii curente
116.200
20.03 Hrana
3.628.617
20.04 Medicamente si materiale sanitare
74.952
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
123.851
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
34.725
20.11 Carti,publicatii si materiale documentare
5.645
20.30 Alte cheltuieli
180.000
ANEXA Nr.18/1 d
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
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BUGETUL
Directiei de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2009
Aparat propriu DGASPC, Sustinere proiecte
U.M.= lei
Cap.68.02.50
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE

SUMA
9.466.872
9.466.872
9.466.872
9.466.872
6.223.999
4.927.050
1.296.949
955.861
23.956
248.191
12.718
56.223
2.242.873
1.442.230
144.295
56.183
2.232
149.648
129.961
27.024
70.000
221.300
1.000.000
1.000.000
1.000.000

ANEXA Nr.19
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Consiliului judetean Vaslui pe anul 2009
(OBSERVATORUL)
Cap.68.02
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%

U.M.= lei
SUMA
14.674
14.674
14.674
14.674
14.674
11.671
3.003
2.212
59
608
25
99

ANEXA nr.20
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
BUGETUL
Centrului de zi Negresti pe anul 2009
Cap.68.02
SPECIFICAŢIE

U.M = lei
SUMA
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TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor
de zi pentru protectia copilului

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

ANEXA nr.21
la Hotararea nr.38/3 aprilie 2009
PROGRAMUL
lucrărilor ce se finanţează din sume defalcate din TVA pentru drumuri si poduri judetene pe anul 2009

UM = lei
Nr.
crt.

Cod

Denumire lucrare / obiectiv

Suma

11.250.000
TOTAL GENERAL, din care:
CHELTUIELI CURENTE TOTAL, din care:
I.
4.636.630
A.
Servicii pregătitoare aferente întreţinerii si reparării drumurilor publice
200.000
150.000
A.1.
Gestionarea drumurilor publice din administrare, TOTAL, din care:
A.1.1.
Cadastrul drumurilor publice
150.000
50.000
A.2.
Întocmirea documentaţiilor pentru lucrările de drumuri (avize, taxe, etc.)
B.
Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice
4.366.630
Întreţinere curentă pe timp de vară, TOTAL, din care:
3.466.630
100
100.1.1. Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice ( 66,749 km), TOTAL, din care:
2.171.280
DJ 245 L : DN 24 (Costeşti) - Puntişeni - Chiţcani - Pârveşti - Mănăstire
46.640
10
Pârveşti, km0+000 - 4+000 (4,000 km)
DJ 246: DJ 247 (Codăeşti) - Rediu Galian - Tăcuta - Focşasca - Limita jud.
224.680
11
Iaşi, km 0+000-5+499, km 12+000-13+000 (6,499 km)
DJ 248 F : DN 15D (Negreşti) - Limită judeţ Iaşi, km: 0+000 - 1+800 (1,800
250.000
12
km)
13
Drum acces Poligon , str. Delea , municipiul Vaslui, (0,270 km)
150.000
DJ 244A:DN24(Gara Rosiesti)-Rosiesti-Valea lui Darie-Vutcani-Posta Elan300.000
14
Stuhulet-Ranceni-Berezeni(DN24A),km0+000-17+900(17,90km)
DJ 244K:DN 24(Muntenii de Sus)-Baltati-Crasnaseni-Leosti-Vinetesti100.000
15
Oltenesti-Zgura,km0+000-8+000(8,000km)
DJ 245A:Muntenii de Jos(DN 24)-Lipovat-Suceveni-Bogdana-SimilisoaraGavanu-Morareni-Gherghesti-Valea Lupului-Lunca-Silistea-Iana(DJ
200.000
16
243),km0+000-12+030,km15+500-18+000(14,530km)
DJ 247:lim.jud.Iasi-Codaesti-Emil Racovita-Danesti-Bereasa-TelejnaZapodeni-Balteni-Bejenesti-Sauca-DN 2F(Laza)km 50+174-60+074,km
300.000
17
66+650-68+650(11,900km)
DJ 245: DN 24 (Barlad) Drujesti-Bacani-Vulpaseni-Ghicani-Al. Vlahuta500.000
Buda-Morareni-Floresti-Oprisita (DN 2F), km 46+555-48+955(2,400 km)
DJ 284 : DN 24 B (Huşi)-Epureni-DudaPăltiniş-Fundătura-Arsura-DN 28
99.960
18
(Ghermăneşti), km 0+000-1+850 (1,850)
19 101.1.5. Întreţinerea drumurilor pietruite ( 382,913Km), Total, din care:
1.295.350
DJ 242 B: DN 24 A (Popeni) - Limita jud. Galaţi, km 0+000-10+000
285.000
20
(10,000 km)
DJ 244 K: DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălţaţi - Crăsnăşeni - Leoşti
250.000
21
- Vineţeşti - Olteneşti - Zgura, km 31+950-34+950(3,00km)
DJ 244 M: DN 24 (Crasna) - Albeşti - Idrici de Sus - DJ 244 A (Idrici de
100.000
22
Sus) , km 0+000-3+330, (3,330 km)
DJ 245 : DN 24 (Bărlad) – Drujeşti-Băcani-Vulpăşeni-Ghicani-Alexandru
Vlahuţă-Buda-Morăreni-Floreşti-Oprişiţa (DN 2 F), km 42+000-46+555, km
140.700
34+705-42+000 (11,850 km)
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9

26

24
25
26

27
28
29
30 102
31 C.
32 107
33 II
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

DJ 207 H :DN 2F(Vaslui)-Fabrica Ceramica-Chitoc-PoianaCaprioareiTabara de Copii ,km 2+500-8+500(6,000km)
DJ 244D:Husi(DN 24B)-lim.jud.Iasi,km8+800-25+500(16,700km)
DJ 245 A : Munteni de Jos (DN 24) - Lipovăţ - Suceveni - Bogdana Similişoara - Găvanu - Morăreni - Ghergheşti - Valea Lupului - Lunca Siliştea - Iana (DJ 243), km : 19+500-26+000 (6,500 km)
DJ 247 : Limită judeţ Iaşi - Codăeşti - Emil Racoviţă - Dăneşti - Bereasa Telejna - Zăpodeni - Bălteni - Bejeneşti - Sauca - DN 2F (Laza), km :
27+060 - 41+060, km : 41+060 - 50+174, km : 60+074 - 62+074, km :
62+074 - 66+659 (29,699 km)
DJ 248 A : Limită judeţ Iaşi - Siliştea - Huc - Plopoasa - Rafaila - Buda - DJ
207E (Oşeşti), Km : 51+525 -64+525 km 64+525-68+355, km 72+35574+355 (18,830 km)
DJ 284 : DN 24 B (Huşi)-Epureni-DudaPăltiniş-Fundătura-Arsura-DN 28
(Ghermăneşti), km 1+850-14+950 (13,100 km)
Întretinere curentă pe timp de iarnă
Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice,
TOTAL, din care:
Siguranţa rutieră
CHELTUIELI DE CAPITAL, TOTAL, din care:
Stabilizare versanti pe DJ 284: Arsura - Pahnesti, Km 15+454 16+300(0,846 Km) (Cofinantare)
Pod beton armat pe DJ 245B, Chetrosu
Reabilitare DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ
245L (Costeşti), km 3+000-4+000 (1,000 km)
Elaborare SF+PT+DE pe DJ 207 H: DN 2F (Vaslui) - Fabrica CeramicaChiţoc - Poiana Căprioarei, km 0+000-1+000, km 2+500-8+500 (7,000 km)
Elaborare SF DJ 244M :DN 24(Crasna)-Albesti-Idrici de Sus km0+0003+330 km,4+430-5+600 (4,5km)
Elaborare SF DJ 245E:DN 24(Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ
245L(Costesti)km (4,5km)
Elaborare PT+DE pe DJ 244 I: Murgeni (DN 24 A) - Sărăţeni - Măşulteni DC 67 , km 9+100-12+300 (3,200 km)
Reabilitare DJ 207H; DN 2F (Vaslui)- Fabrica de Ceramica-Chitoc-Poiana
Caprioarei, km 0=000-1+000, km 2+500-3+000(1,500km)
Reabilitare DJ 244E:DN 24B (Husi)-Tatarani-Botesti-DN
24(Miclesti),km0+000-7+430(7,430km)
Reabilitare DJ 245:DN 24(Barlad)-Drujesti-Bacani-Vulpaseni-GhicaniAlexandru Vlahuta-Buda-Morareni-Floresti -Oprisita(DN2F), km22+70033+200(10,500km)
Reabilitare DJ 246A:DN 24(Moara Domneasca)-Feresti-BereasaDJ247(Tatarani), km0+000-1+400(1,400km)
Reabilitare DJ 248B:limita jud.Iasi-Negresti(DN 15D), km65+00068+740(3,740km)
Elaborare PT si taxe la treceri peste calea ferata pe DJ 244B

22.000
50.000
50.600

161.650

135.950
99.450
900.000
70.000
70.000
6.613.370
100.000
230.000
750.000
40.000
40.000
60.000
25.600
1.716.500
1.168.000
1.520.200
808.070
130.000
25.000

ANEXA Nr.22
la Hotărârea nr.38/3 aprilie 2009
LISTA
obiectivelor de investitii cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2009
U.M.=lei
Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

1TOTAL CHELTUIELI
2A. Lucrari in continuare
3B. Lucrari noi
4C. Alte cheltuieli de investitii

Suma
45.900.577
17.270.502
25.342.209
3.287.866

27

5 51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
6 -Consiliul judetean Vaslui
7C. Alte cheltuieli de investitii
860.02. APARARE
9 -Consiliul judetean Vaslui
10C. Alte cheltuieli de investitii
1165.02 INVATAMANT
12 -Consiliul judetean Vaslui
13 C. Alte cheltuieli de investitii
14 -Scoala "Aurora" Vaslui
15C. Alte cheltuieli de investitii
16 -Scoala pentru surzi Vaslui
17A. Lucrari in continuare
18 - Sala de sport
19C. Alte cheltuieli de investitii
20Centrul judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui
21C. Alte cheltuieli de investitii
22 66.02 SĂNĂTATE
23 - Consiliul judetean Vaslui
24A. Lucrari in continuare
25 -Demolare pavilion 2 si 3 Spital Vaslui
26C. Alte cheltuieli de investitii
2767.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
28 -Biblioteca judeteana Vaslui
29A. Lucrari in continuare
30 -Amenajare si modernizare sediu Biblioteca judeteana Vaslui
3168.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
32 - Consiliul judetean Vaslui
33C. Alte cheltuieli de investitii
74.02. PROTECTIA MEDIULUI
- Consiliul judetean Vaslui
A. Lucrari in continuare
- Reabilitare sistem de alimentare cu apa,a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a
apelor uzate din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti
3484.02. TRANSPORTURI
35 -Consiliul judetean Vaslui
36A. Lucrari in continuare
37 -Stabilizare versanti la DJ 284:Ghermanesti-Pahnesti-Duda-Epureni-Husi,comuna Arsura
38 - Pod beton armat pe DJ 245 B Chetrosu
- ReabilitareDJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) -Zizinca- Deleni - Moreni- DJ 245 L
39
(Costesti),km 3+000-4+000 (1,000km)
-Reabilitare 207 H:DN2 F(Vaslui) -Fabrica ceramica -Chitoc-Poiana Caprioarei,km 0+00040 1+0000,km 2+500-3+000 (1,500km)
- ReabilitareDJ 244E: DN 24B (Husi) -Tatarani- Botesti - DN 24 (Miclesti),km 0+00041
7+430 (7,430km)
- ReabilitareDJ 245: DN 24 (Barlad) -Drujesti-Bacani-Vulpaseni-Ghicani-Al.Vlahuta 42 Buda-Morareni-Floresti - Oprisita (DN2F),km 22+700-33+200(10,500km)
- Reabilitare DJ 246 A: DN 24 (Moara Domneasca) -Feresti- Bereasca - DJ 247
43
(Tatarani),km 0+000-1+400 (1,400 km)
44 - Reabilitare DJ 248 B : limita jud.Iasi -Negresti (DN 15D), km65+000-68+740(3,740km)
45B. Lucrari noi
46 -Reabilitare DJ 207 E Rediu-Negresti
47 -Reabilitare DJ 248 limita Jud.Iasi-DJ 207 Buda (Osesti)
48 -Reabilitare DJ 244 B Cretesti de Sus-Murgeni
49C. Alte cheltuieli de investitii
50 87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
51 -Consiliul judetean Vaslui

488.588
488.588
488.588
5.128
5.128
5.128
944.550
397.350
397.350
2.000
2.000
541.000
531.000
531.000
10.000
4.200
4.200
570.000
570.000
70.000
70.000
500.000
46.732
46.732
46.732
46.732
600.000
600.000
600.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
30.831.259
30.831.259
6.622.770
300.000
230.000
750.000
1.716.500
1.168.000
1.520.200
808.070
130.000
23.827.889
249.920
252.670
23.325.299
380.600
2.414.320
2.414.320
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52B. Lucrari noi
53 -Reabilitarea Centrului cultural istoric al Municipiului Barlad
54C. Alte cheltuieli de investitii

1.514.320
1.514.320
900.000
ANEXA nr.22 a
la Hotărârea nr.38/3 aprilie 2009

Nr.
crt.
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2008
UM = lei
Canti- Preţ
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de
Valoare
U.M
tate unitar
investiţii
B
1
2
3
4
TOTAL CHELTUIELI
lei
x
x
3.287.866
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
lei
x
x
488.588
-Consiliul judetean Vaslui
lei
x
x
488.588
-PT+ taxe, avize, acorduri si executie pt.Consolidare Palat adm.
lei
x
x
200.000
-Plotter format A0 - la proiectul "Consolidarea capacitatii
autoritatilor publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in
buc
1
17.630 17.630
gestionarea infrastructurii transfrontaliere"
-Scanner format A0 -la proiectul "Consolidarea capacitatii
autoritatilor publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in
buc
1
25.370 25.370
gestionarea infrastructurii transfrontaliere"
- Scanner format A3 - la proiectul "Consolidarea capacitatii
autoritatilor publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in
buc
1
13.330 13.330
gestionarea infrastructurii transfrontaliere"
-Calculator +monitor 20" - la proiectul "Consolidarea capacitatii
autoritatilor publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in
buc
2
5.160
10.320
gestionarea infrastructurii transfrontaliere"
-TVA pt.dotari finantate din contributie proprie
lei
x
x
12.664
-TVA pt.dotari finantate din fonduri nerambursabile
23.665
-Soft raster to vector
buc
1
1.290
1.290
-TVA la proiectul " Consolidarea capacitatii autoritatilor publice
locale din jud.Vaslui si raionul Leova in gestionarea infrastructurii
lei
x
x
88.450
transfrontaliere" (din dotari finantate din contributie proprie si din
finantari nerambursabile)
-TVA la proiectul "Managementul de calitate la Consiliul judetean
lei
x
x
355
Vaslui"( pt.dotari)
-TVA la proiectul "Europarteneri"( pt. dotari)
lei
x
x
7.600
-Statii de lucru +TVA - la proiectul "Sistem informatic integrat in
4.671,4
buc
17
79.414
judetul Vaslui"
1
-Programe antivirus
buc
52 163,46
8.500
60.02. APARARE
lei
x
x
5.128
-Consiliul judetean Vaslui(Centrul Militar)
lei
x
x
5.128
- calculator (cu licente sistem operare)
buc
2
2.200
4.400
- sistem DELL -E 450 -Computing Systems(restanta din anul 2008) lei
x
x
728
65.02 INVATAMANT
lei
x
x
413.550
-Consiliul judetean Vaslui
lei
x
x
397.350
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul de investitie ,,
lei
x
x
130.000
Centru pentru educatie incluziva Negresti (inclusiv avize)
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul de investitie ,,
lei
x
x
220.000
Centru pentru educatie incluziva Husi (inclusiv avize)
- TVA pt.microbuz transport persoane -proiect "Centrul
lei
x
x
33.250
transfrontalier de resurse pt.educatia incluziva -Pentru Copii!"
-TVA pt.echipament video si instalatie sonorizare - proiect
lei
x
x
14.100
"Centrul transfrontalier de resurse pt.educatia incluziva -Pt Copii!"
-Scoala "Aurora" Vaslui
lei
x
x
2.000
- robot de bucatarie restanţă din anul 2008
lei
x
x
2.000
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29 Şcolii pentru surzii Vaslui pe anul 2009
30 - cheltuieli pt. diriginre santier
31 Centrul judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui
32 - Program de contabilitate
33 66.02 SĂNĂTATE
34 -Consiliul judetean Vaslui
-Documentatie ternico-economica (PT si avize) pentru proiectul
35 "Reabilitarea,modernizarea si echiparea Spitalului judetean Vaslui"
36 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
37 -Consiliul judetean Vaslui
-Documentatie ternico-economica pentru proiectul
"Reabilitarea,modernizarea si dotarea Centrului medico-social
38 Ghermanesti" (inclusiv avize)
-Documentatie ternico-econ. pt. proiectul "Reabilitarea, moderniz. si
39 dotarea Centrului medico-social Codaesti" (inclusiv avize)
40 84.02. TRANSPORTURI
41 -Consiliul judetean Vaslui
- SF si PT ,taxe, comisioane,acorduri,avize si doc.cadastrala la
42 Consolid. terasamente pe DJ 243, km 8+500-km 9+500,com.Perieni
- SF si PT pentru stabilizare versanti la DJ 244C Husi43 Padureni,km 0+600-km2+200
- SF si PT pentru amenajare ravena la DJ 245 D, localitatea
44 Fundu Vaii,com. Lipovat
-Elab. SF+PT+DE pe DJ 207 H:DN2 F(Vaslui) -Fabrica ceramica Chitoc-Poiana Caprioarei,km 0+000 -1+000, km 2+500 -8+500
45 (7,000km)
-Elaborare SF DJ 244 M : DN24(Crasna) - Albesti- Idrici de Sus
46 km 0+000-3+330 km,4+430-5+600 (4,5 km)
-Elaborare SF DJ 245E:DN24 (Bulboaca)- Zizinca-Deleni- Moreni
47 -DJ 245L (Costesti) km (4,5 km)
-Elaborare PT + DE pe DJ 244 I: Murgeni (DN 24 A) - Sarateni 48 Malusteni - DC 67,km 9+100-12+300 (3,200km)
49 -Elaborare PT Treceri CF pe DJ 244 B
50
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
51 -Consiliul judetean Vaslui
-Documentatie ternico-economica pentru proiectul "Dezvoltarea
turismului in judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea
52 obiectivului de patrimoniu - Manastirea Parvesti"
-Documentatie ternico-economica pentru proiectul "Dezvoltarea
turismului in judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea
53 obiectivului de patrimoniu - Manastirea Floresti"
-Documentatie ternico-economica pentru proiectul "Dezvoltarea
turismului in judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea
54 obiectivului de patrimoniu - Manastirea Fastaci"
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300.000

lei
lei

x
x

x
x

380.600
380.600

lei

x

x

100.000
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50.000
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40.000
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40.000
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40.000
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60.000
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x
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25.600

lei
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x
x
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x
x
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25.000
900.000
900.000
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x

x

300.000

lei

x

x

300.000

lei

x

x

300.000

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009
În conformitate cu prevederile Legilor nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 şi nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun
astăzi, atenţiei dumneavoastră, bugetul local al judeţului Vaslui pentru anul 2009, precum şi bugetele
celorlalte instituţii, servicii publice şi activităţi ce se finanţează integral sau parţial din acesta.
La întocmirea proiectului Bugetului local al judeţului Vaslui, pentru anul 2009, am avut în
vedere respectarea actelor normative în vigoare privind priorităţile ce se impun în asigurarea
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condiţiilor materiale şi a surselor de finanţare pentru funcţionarea instituţiilor social-culturale,
asigurarea funcţionării autorităţilor executive judeţene şi a serviciului public comunitar judeţean de
evidenţă a persoanelor, dezvoltarea publică, infrastructura de transport judeţean, precum şi pentru
realizarea altor obiective şi acţiuni de interes judeţean.
Potrivit art.8 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectul bugetului local al judeţului Vaslui a fost afişat la sediul instituţiei şi
publicat pe pagina de internet a Consiliului judeţean Vaslui, asigurându-se în acest mod posibilitatea
de a se lua la cunoştinţă de către toţi cetăţenii interesaţi de prevederile acestuia şi formularea
eventualelor contestaţii.
La fel ca şi în anii anteriori, subliniez încă de la început, caracterul de austeritate a proiectului
bugetului local al judeţului pentru anul 2009, fapt ce determină acoperirea cheltuielilor instituţiilor şi
serviciilor publice din subordinea Consiliului judeţean Vaslui , în procent de 66%.
Pentru a repartiza fondurile pe care le avem la dispoziţie, am analizat împreună cu factorii
implicaţi necesarul fiecărei instituţii, serviciu public sau activitate în parte, cu scopul de a acoperi
aproape în totalitate cheltuielile de personal existent atât la aparatul propriu cât şi la celelalte instituţii
publice şi de a asigura finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, asistenţa socială şi a celor de
capital, într-un procent cât mai mare. Prin această măsură am urmărit asigurarea funcţionării
instituţiilor şi serviciilor până la finele anului, propunându-ne totodată să realizăm şi alte proiecte care
intră în sfera noastră de activitate, aici având în vedere, în special, asigurarea fondurilor pentru
susţinerea programelor cu finanţare externă, care necesită şi cofinanţare locală.
În sinteză, proiectul bugetului judeţean, pe anul 2009, cuprinde la venituri suma de 193.463,3
mii lei, din care 126.589,1 mii lei venituri fiscale, 799,4 mii lei venituri nefiscale, 11.685,1 mii lei
venituri din capital, 54.372,4 mii lei subvenţii de la bugetul de stat şi 17,3 mii lei la sume FEN
postaderare în contul plăţilor efectuate.
Pentru anul 2009 în cadrul veniturilor fiscale ne propunem să încasăm următoarele sume:
- mii lei - impozitul pe profit de la SC LDP SA Vaslui
- cote defalcate din impozitul pe venit (cota de 13%)
- sume defalcate din imp. pe venit pt echilibrarea bugetului judeţean (cota 22%)
-sume defalcate din TVA pt finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul jud
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor
-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
- taxa asupra mijloacelor de transport
- taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare

42,1
17.010,0
7.772,0
70.793,0
11.250,0
19.262,0
210,0
250,0

În conformitate cu art.5 din Legea nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 cu sumele
defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului se finanţează:
-sistemul de protectie a copilului;
-centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;
-drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din
învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore;
- cheltuielile pentru acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevi din
clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional;
-cheltuieli aferente învăţământului special şi centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională;
-plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;
-serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliului judeţean.
În cadrul veniturilor nefiscale ne-am propus să încasăm următoarele sume:
- mii lei - restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
- venituri din concesiuni şi închirieri
- venituri din dividende de la SC LDP SA Vaslui
- venituri din prestări de servicii
- alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi
- venituri din amenzi
- alte venituri
- donaţii şi sponsorizări

100,0
55,0
81,0
115,0
250,0
30,0
143,4
25,0
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Veniturile din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţii administrativteritoriale sunt propuse a fi în sumă de 11.685,1 mii lei, subvenţiile pentru finanţarea programelor
multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor sunt propuse în sumă de 10.000,0 mii lei,
subvenţiile către bugetul local al judeţului pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică
pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin programul operaţional regional 20072013 sunt propuse în sumă de 217,1 mii lei, subvenţiile de la bugetul de stat către bugetul local al
judeţului, necesar susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare sunt propuse în sumă de
14.456,3 mii lei, finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap sunt propuse în sumă de
29.506,0 mii lei, subvenţiile din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială
sunt propuse în sumă de 193,0 mii lei şi sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate sunt propuse
în sumă de 17,3 mii lei.
Ca urmare a faptului că unul din principiile care stau la baza elaborării şi aprobării bugetelor
locale o constituie „echilibru”, am propus cheltuielile totale egale cu veniturile totale, în suma de
193.463,3 mii lei.
Din total, cheltuielile de personal sunt propuse în sumă de 59.197,1 mii lei, bunurile şi
serviciile în sumă de 21.650,6 mii lei, dobânzi în sumă de 1.777,2 mii lei, transferuri între unităţi ale
administraţiei publice, în sumă de 17.862,9 mii lei, alte transferuri în sumă de 2.669,6 mii lei, asistenţa
socială în sumă de 40.427,4 mii lei, alte cheltuieli în sumă de 3.330,0 mii lei, cheltuielile de capital în
sumă de 46.110,6 mii lei, fondul de rezervă în sumă de 654,8 mii lei şi plăţi efectuate în anii
precedenţi şi recuperate în anul curent în sumă de -216,8 mii lei.
Referitor la repartizarea creditelor bugetare pe capitole de cheltuieli, am propus la „autorităţi
publice şi acţiuni externe” fonduri în sumă de 10.611,1 mii lei, din care 10.122,5 mii lei la cheltuieli
curente (personal, bunuri şi servicii, transferuri, etc.) şi 488,6 mii lei la cheltuieli de capital.
Tot la acest capitol avem în vedere plata cotizaţiilor în sumă de 856,2 mii lei la diverse
organisme interne la care suntem membri, suma de 200,5 mii lei pentru cofinanţarea proiectelor cu
finanţare nerambursabilă şi 397,1 mii lei pentru plata TVA-ului şi a tranşelor intermediare sau finale
aferente bunurilor şi serviciilor şi cheltuielilor de capital ce sunt incluse în proiectele cu finanţare
externă.
La capitolul „alte servicii publice generale” de unde se finanţează Serviciul public judeţean de
evidenţă a persoanei, am propus alocarea sumei de 1.604,8 mii lei, din care, 950,0 mii lei pentru
instituţia menţionată şi 654,8 mii lei la rezerva bugetară.
În conformitate cu acte normative în vigoare, această instituţie va realiza şi venituri proprii,
sume care vor fi cuprinse în bugetul instituţiilor publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din
venituri proprii.
La capitolul „apărare” de unde se finanţează Centrul Militar al judeţului Vaslui şi Oficiul de
mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare Vaslui, am propus suma de 185,6 mii
lei, din care 180,1 mii lei pentru Centrul Militar şi 5,5 mii lei pentru a doua instituţie. Pentru Centrul
Militar am prevăzut la cheltuieli de capital suma de 5,1 mii lei, pentru achiziţia a 2 calculatoare, cu
licenţele aferente.
La capitolul „ordine publică şi siguranţa naţională”, de unde se finanţează, în principal
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă şi Poligonul Delea, am propus alocarea sumei de 274,7 mii lei,
din care 130,8 mii lei la bunuri şi servicii şi suma de 143,9 mii lei pentru cofinanţarea la proiectul
„Achiziţionarea de echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de
intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”.
Proiectul are o valoare estimată de 15,0 milioane Euro si urmează a fi finanţat din fonduri
structurale prin Programul operaţional regional 2007 – 2013.
La capitolul „învăţământ” am propus alocarea sumei de 23.858,4 mii lei, din care 9.865,5 mii
lei la cheltuieli de personal, 1.682,0 mii lei la bunuri şi servicii, 100,9 mii lei la transferuri între unităţi
ale administraţiei publice, 24,0 mii lei la alte transferuri, 11.241,4 mii lei la asistenţă socială şi 944,6
mii lei la cheltuieli de capital.
Cu suma de 100,9 mii lei avem în vedere cofinanţarea proiectului „Centrul transfrontalier de
resurse pentru educaţie incluzivă pentru copii” (85,9 mii lei) şi susţinerea olimpiadelor şi
concursurilor şcolare din judeţul Vaslui (15,0 mii lei), iar cu suma de 11.018,3 mii lei, se va finanţa
programul guvernamental „corn şi lapte”şi acordarea stimulentului nutritiv „miere de albine”.
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Repartizarea fondurilor pe şcoli şi alte instituţii, se prezintă astfel: Şcoala „Aurora” din Vaslui,
suma de 4.500,0 mii lei, Şcoala pentru surzi Vaslui, suma de 3.284,0 mii lei, Şcoala „Sf. Ecaterina”
din Huşi, suma de 1.980,0 mii lei, Şcoala specială din Negreşti, suma 2.000,0 mii lei, Centrul de
resurse şi asistenţă educaţională din Vaslui, suma de 500,0 mii lei şi 15,0 mii lei Inspectoratului Şcolar
al judeţului Vaslui. La Şcoala pentru surzi am propus alocarea sumei de 541,0 mii lei în vederea
finalizării sălii de sport.
Tot la acest capitol am cuprins la cheltuieli de capital suma de 350,0 mii lei în vederea
întocmirii Documentaţiei tehnico-economice a Centrelor pentru educaţie incluzivă Huşi şi Negreşti.
La capitolul „sănătate” am propus alocarea sumei de 1.778,0 mii lei, pentru finanţarea
proiectului de „Consolidare Corpul C” la Spitalul de urgenţă Vaslui ( 10.000,0 mii lei), întocmirea
documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului
judeţean Vaslui” (500,0 mii lei), demolarea Pavilioanelor nr.2 şi 3 de la Spitalul judeţean nr.2 Vaslui
şi finanţarea cheltuielilor de personal, a medicamentelor şi materialelor sanitare la Centrele de
asistenţă medico-sociale Băceşti şi Codăeşti.
La capitolul „cultură, recreere şi religie”, cu suma de 11.364,6 mii lei avem în vedere
finanţarea unei palete largi de instituţii, acţiuni şi activităţi. Din această sumă, 2.107,7 mii lei sunt
propuşi la cheltuielile de personal, 353,8 mii lei la bunuri şi servicii, 5.439,3 mii lei transferuri între
unităţi ale administraţiei publice, 87,0 mii lei alte transferuri, 3.330,0 mii lei la alte cheltuieli şi 46,7
mii lei la cheltuieli de capital.
Propunerea de repartizare a fondurilor pe instituţii şi activităţi în principal este următoarea:
- mii lei - Biblioteca judeţeană „N.M.Spătaru”
- Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui
- Muzeul „Ştefan cel Mare” Vaslui
- Muzeul „V.Pârvan” Bîrlad
- Teatrul „V.I.Popa” Bîrlad
- Statuia ecvestră de la „Podul Înalt”
- Finanţarea organizaţiilor nonguvernamentale
- Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
- Cofinanţare proiecte
- Alte acţiuni

1.900,0
743,0
1.655,0
1.752,0
2.000,0
97,0
350,0
2.850,0
119,3
2,0

La finanţarea organizaţiilor neguvernamentale avem în vedere alocarea sumei de 100,0 mii lei
pentru finanţarea asociaţiilor sportive şi 250,0 mii lei pentru finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor din
domeniul culturii şi cultelor.
Suma de 119,3 mii lei cu care vom cofinanţa proiectele privesc următoarele proiecte:
- TinArt, cu 20,0 mii lei;
- Arta tradiţională-mijloc de dezvoltare economică, cu 99,3 mii lei.
La capitolul „asigurări şi asistenţă socială” am propus alocarea sumei de 86.117,6 mii lei, din
care, Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui suma de 82.534,4 mii lei,
Centrului medico-social Băceşti suma de 1.800,0 mii lei, suma de 153,9 mii lei Centrului de asistenţă
medico-socială Ghermăneşti, 200,0 mii lei pentru finanţarea Centrului de zi Negreşti, 773,0 mii lei
pentru Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti.
În cadrul acestui capitol, cu suma de 600,0 mii lei avem în vedere întocmirea Documentaţiei
tehnico-economice pentru proiectele de reabilitare, modernizare şi dotare a Centrelor medico-sociale
Codăeşti şi Ghermăneşti (câte 300,0 mii lei pentru fiecare), cu suma de 1.000,0 mii lei dorim să
susţinem cofinanţarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă promovate de Direcţia generală de
asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, iar cu suma de 1.000,0 mii lei vom susţine cofinanţarea
proiectului „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti”.
Suma propusă pentru asistenţă socială reprezintă peste 44% din cheltuielile ce privesc bugetul
local al judeţului Vaslui pe anul 2009. Cu toate acestea, cheltuielile de personal pentru Direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui nu au asigurată finanţarea până la finele
anului, urmând ca în perioada următoare să facem intervenţii la organismele centrale pentru rezolvarea
acestei probleme.
La capitolul „locuinţe, servicii si dezvoltare publică”, am propus alocarea sumei de 55,0 mii
lei. Această sumă este propusă pentru plata dobânzii aferentă împrumutului pentru modernizarea şi
33

refuncţionalizarea Blocului G1 din Bârlad, precum şi comisioanele bancare aferente derulării
împrumutului.
La capitolul de cheltuieli „Protecţia mediului” am propus alocarea sumei de 10.737,9 mii lei în
cea mai mare parte în vederea finanţării de către Ministerul Mediului a proiectului „Reabilitarea
sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din
municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti” (10.000,0 mii lei) şi acoperirea costului
împrumutului extern (dobânzi şi comisioane) pentru acelaşi proiect (700,9 mii lei).
La capitolul „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă” am propus alocarea sumei
de 949,5 mii lei. Întreaga sumă priveşte plăţile finale la proiectul Centru de afaceri, plata utilităţilor
până la punerea în funcţiune şi constituirea capitalului social al firmei care va administra acest centru.
La capitolul „transporturi”, am propus alocarea sumei de 43.658,7 mii lei, din care 4.866,4 mii
lei la bunuri si servicii – întreţinerea periodică a unor tronsoane de drumuri judeţene, 1.031,2 mii lei la
dobânzi la împrumutul ce se derulează în anul curent şi 37.761,1 mii lei pentru cofinanţarea la
„Reabilitare DJ 207E Rediu-Negreşti”, „Reabilitare DJ 248 limita Jud. Iaşi –DJ 207 Buda(Oşeşti)”,
„Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean 248 Iaşi-Vaslui”, la reabilitarea şi modernizarea
DJ 244B Creţeşti de Sus-Murgeni şi pentru alte cheltuieli de investiţii.
Despre sumele repartizate pe diverse instituţii şi servicii publice sau acţiuni, se poate discuta
mult, însă important este faptul că, veniturile sunt cu mult sub nivelul care asigură desfăşurarea
optimă a întregii activităţi din domeniul administraţiei publice locale. Aceasta situaţie impune ca
fondurile pe care le avem la dispoziţie, să le utilizăm cu cea mai mare eficienţă, astfel încât
insuficienţa acestora să fie resimţită, de noi toţi, cât mai puţin.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care le
veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul bugetului local al judeţului Vaslui pentru anul 2009, în forma în care vă
este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.39/2009
privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2009
având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1954/27.12.2005
privind clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere prevederile art.1, alin.(2), lit.”c” din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Bugetul instituţiilor publice şi acţiunilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2009, se stabileşte la venituri în sumă de 11.220,3 mii lei şi la cheltuieli în sumă de
11.220,3 mii lei.
Sinteza bugetului instituţiilor publice şi acţiunilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, se prezintă în anexa nr.1.
Detalierea cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pe capitole, subcapitole şi articole, este prevăzută în anexa nr.2, iar
defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în anexa nr.3.
Art.2.- Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, pe anul 2009, au următoarea structură:
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-mii lei11.220,3

VENITURI TOTALE:
din care:
- venituri din prestări servicii
177,9
- contribuţii de întreţinere a persoanelor asistate
755,0
- venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
2,5
- subvenţii pentru instituţiile publice
9.284,9
- subvenţii de la bugetele locale pentru spitale
1.000,0
Art.3.- În structura economică, cheltuielile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2009, se repartizează astfel:
-mii leiCHELTUIELI TOTALE:
11.220,3
din care:
- cheltuieli de personal
6.807,7
- bunuri şi servicii
2.232,0
- alte transferuri
200,0
- active nefinanciare
1.980,6
Art.4.- Cheltuielile prevăzute în bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, pe anul 2009, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar
modificarea lor se va putea face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii
precum şi efectuarea de cheltuieli, se vor face numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul
limitelor aprobate.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul bugetar „alte servicii publice generale”, se stabilesc în sumă de
970,4 mii lei din care 873,0 mii lei la cheltuieli de personal şi 97,4 mii lei la cheltuieli pentru bunuri şi
servicii, în totalitate pentru Serviciul public judeţean de evidenţă a persoanei Vaslui.
Art.6.- Cheltuielile la capitolul bugetar ”sănătate” se stabilesc în sumă de 1.193,0 mii lei, din
care 180,0 mii lei la cheltuieli de personal, 13,0 mii lei la bunuri şi servicii şi 1.000,0 mii lei la
cheltuieli de capital.
Pentru Centrul medico-social Băceşti se stabileşte suma de 94,0 mii lei, pentru Centrul
medico-social Codăeşti se stabileşte suma de 99,0 mii lei, iar pentru Spitalul de urgenţă Vaslui se
stabileşte suma de 1.000,0 mii lei.
Art.7.- Cheltuielile la capitolul „cultură, recreere şi religie” se stabilesc în sumă de 5.567,0
mii lei, din care: 4.520,1 mii lei la cheltuieli de personal, 832,8 mii lei la bunuri şi servicii, 200,0 mii
lei la alte transferuri şi 14,1 mii lei la cheltuieli de capital.
Pentru Muzeul ”Ştefan cel Mare” din Vaslui se stabileşte suma de 1.680 mii lei, pentru
Muzeul „V.Pârvan” din Bârlad se stabileşte suma de 1.787,0 mii lei şi pentru Teatrul „V.I.Popa” din
Bârlad se stabileşte suma de 2.100 mii lei.
Art.8.- Cheltuielile la capitolul „asigurări şi asistenţă socială”, se stabilesc în sumă de 3.489,9
mii lei, din care 1.234,6 mii lei la cheltuieli de personal, 1.288,8 mii lei la bunuri şi servicii şi 966,5
mii lei la cheltuieli de capital.
Pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui se stabileşte suma
de 700,0 mii lei, pentru Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti se stabileşte suma de 1.854,0 mii
lei, pentru Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti se stabileşte suma de 782,0 mii lei şi pentru
Centrul de asistenţă medico-socială Ghermăneşti se stabileşte suma de 153,9 mii lei.
Art.9.- Detalierea bugetului Serviciului public judeţean de evidenţă a persoanei Vaslui, este
redată în anexele nr.4-4b.
Art.10.- Detalierea bugetului Spitalului de urgenţă Vaslui se prezintă în anexa nr.5.
Art.11.- Bugetele detaliate ale Muzeului „Ştefan cel Mare” din Vaslui, a Muzeului „V.Pârvan”
din Bârlad şi a Teatrului „V.I.Popa” din Bârlad, sunt redate în anexele nr.6-8b.
Art.12.- Detalierea bugetelor Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
Vaslui, Centrelor medico-sociale Băceşti, Codăeşti şi Ghermăneşti sunt redate în anexele nr.9-12.
Art.13.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr.13 şi 13a.
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Art.14.- Anexele nr.1-13a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 3 aprilie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr.1
la Hotarirea nr.39/3 aprilie 2009
SINTEZA
bugetului instit. publice şi activităţilor finaţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2009
U.M.=lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
A. TOTAL VENITURI
11.220.329
l. VENITURI CURENTE
935.400
C. VENITURI NEFISCALE
935.400
C.2 VINZARI DE BUNURI SI SERVICII
935.400
33.10 Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
932.850
33.10.08 Venituri din prestări servicii
177.850
33.10.13 Contribuţia de intreţinere a persoanelor asistate
755.000
35.10 Amenzi,penalitati si confiscari
2.550
35.10.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
2.550
IV.
SUBVENŢII
10.284.929
43.10 Subvenţii de la alte administraţii
10.284.929
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
9.284.929
43.10.10 Subventii de la bugetele locale pentru spitale
1.000.000
B. TOTAL CHELTUIELI
11.220.329
01. CHELTUIELI CURENTE
9.239.689
10. Cheltuieli de personal
6.807.684
20. Bunuri şi servicii
2.232.005
55. Alte transferuri
200.000
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
1.980.640
71. Active nefinanciare
1.980.640
71.01 Active fixe
1.980.640

ANEXA Nr.2
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pe anul 2009
U.M.=lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
CHELTUIELI TOTALE:
11.220.329
01. CHELTUIELI CURENTE
9.239.689
10. Cheltuieli de personal
6.807.684
20. Bunuri şi servicii
2.232.005
55. Alte transferuri
200.000
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
1.980.640
71. Active nefinanciare
1.980.640
71.01 Active fixe
1.980.640
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
TOTAL CHELTUIELI
970.400
01.CHELTUIELI CURENTE
970.400
10. Cheltuieli de personal
873.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
700.000
10.03 Contribuţii
173.000
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
125.000
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10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
66.10 SĂNĂTATE
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
67.10 CULTURĂ , RECREERE ŞI RELIGIE
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.13 Pregatire profesională
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

4.000
35.000
3.000
6.000
97.400
78.400
2.000
6.000
1.000
7.000
3.000
1.193.000
193.000
180.000
143.850
36.150
26.506
1.034
7.037
423
1.150
13.000
13.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
5.567.000
5.552.860
4.520.105
3.556.368
963.737
722.613
17.792
184.807
14.065
24.460
832.755
672.705
3.000
20.000
22.500
5.000
5.500
7.000
200
96.850
200.000
200.000
200.000
14.140
14.140
14.140
4.000
840
9.300
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TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanţă şi expertiza
20.13 Pregatire profesională
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.30 Alte active fixe

3.489.929
2.523.429
1.234.579
973.577
261.002
195.211
4.747
49.812
2.561
8.671
1.288.850
287.755
2.000
819.400
20.290
17.000
5.400
30.000
2.000
3.000
102.005
966.500
966.500
966.500
869.740
96.760

ANEXA Nr.3
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
SINTEZA
cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe ordonatori de credite, pe anul 2009
U.M.=lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
CHELTUIELI TOTALE
11.220.329
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
970.400
-Serviciul public comunitar de evidenţa a persoanelor Vaslui
970.400
66.10 SĂNĂTATE
1.193.000
- Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
94.000
- Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti
99.000
-Spitalul de urgenţă Vaslui
1.000.000
67.10 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE
5.567.000
-Teatrul "V.I.Popa " Bârlad
2.100.000
-Muzeul "V.Pârvan" Bârlad
1.787.000
-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui
1.680.000
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
3.489.929
-Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
700.000
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
1.854.000
-Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti
782.000
-Centrul de asistenţă medico-sociala Ghermăneşti
153.929

ANEXA Nr.4
la Hoatărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei Vaslui pe anul 2009
Centralizator
CAP 54.10
UM=lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
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TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
33.10.08 Venituri din prestări servicii
35.10.01 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
TOTAL CHELTUIELI
01 CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărti, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli

970.400
950.000
17.850
2.550
970.400
970.400
873.000
700.000
173.000
125.000
4.000
35.000
3.000
6.000
97.400
78.400
2.000
6.000
1.000
7.000
3.000

ANEXA Nr.4a
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei Vaslui pe anul 2009
Subventii
CAP 54.10
U.M.= lei
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli

SUMA
950.000
950.000
950.000
950.000
873.000
700.000
173.000
125.000
4.000
35.000
3.000
6.000
77.000
58.000
2.000
6.000
1.000
7.000
3.000

ANEXA Nr.4b
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei Vaslui pe anul 2009
Venituri proprii
CAP 54.10
U.M.= lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
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TOTAL VENITURI
33.10.08 Venituri din prestări servicii
35.10.01 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
TOTAL CHELTUIELI
01.CHELTUIELI CURENTE
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii

20.400
17.850
2.550
20.400
20.400
20.400
20.400

ANEXA Nr.5
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Spitalului de urgenta judeţean Vaslui pe anul 2009
Subvenţii
CAP 66.10
U.M.= lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL VENITURI
1.000.000
43.10.10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale
1.000.000
TOTAL CHELTUIELI
1.000.000
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
1.000.000
71. Active nefinanciare
1.000.000
71.01 Active fixe
1.000.000
71.01.01 Construcţii
1.000.000

ANEXA Nr.6
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Muzeului judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui pe anul 2009

Centralizator
CAP 67.10
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
33.10.08 Venituri din prestări servicii
TOTAL CHELTUIELI
01.CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli

UM=lei
SUMA
1.680.000
1.655.000
25.000
1.680.000
1.680.000
1.483.105
1.166.860
316.245
239.265
5.755
59.735
1.730
9.760
196.895
156.635
1.750
15.000
1.000
2.700
19.810

ANEXA Nr.6a
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Muzeului judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui pe anul 2009
Subvenţii
U.M. = lei
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SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01.CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli

SUMA
1.655.000
1.655.000
1.655.000
1.655.000
1.478.105
1.161.860
316.245
239.265
5.755
59.735
1.730
9.760
176.895
156.635
1.750
5.000
1.000
2.700
9.810

ANEXA Nr.6b
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Muzeului judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui pe anul 2009
Venituri proprii
U.M=lei
SPECIFICATIE
SUMA
TOTAL VENITURI
25.000
33.10.08 Venituri din prestări servicii
25.000
TOTAL CHELTUIELI
25.000
01. CHELTUIELI CURENTE
25.000
10. Cheltuieli de personal
5.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
5.000
20. Bunuri şi servicii
20.000
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
10.000
20.30 Alte cheltuieli
10.000

ANEXA Nr.7
la Hotararea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Muzeului "Vasile Pârvan" Bârlad pe anul 2009
Centralizator
CAP 67.10
U.M.= lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL VENITURI
1.787.000
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
1.752.000
33.10.08 Venituri din prestări servicii
35.000
TOTAL CHELTUIELI
1.787.000
01. CHELTUIELI CURENTE
1.772.860
10. Cheltuieli de personal
1.132.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
889.200
10.03 Contribuţii
242.800
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
181.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
4.600
10.03.03 Contribuţii de asig. sociale de sănătate
47.400
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
1.600
10.03.06 Contributii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
8.200
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20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente, mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe

440.860
371.960
2.000
2.000
2.500
3.000
5.500
3.700
200
50.000
200.000
200.000
200.000
14.140
14.140
14.140
4.000
840
9.300

ANEXA Nr.7a
la Hotararea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Muzeului "Vasile Pârvan" Bârlad pe anul 2009
Subvenţii
CAP 67.10
SPECIFICATIE

TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

U.M.= lei
SUMA
1.752.000
1.752.000
1.752.000
1.752.000
1.132.000
889.200
242.800
181.000
4.600
47.400
1.600
8.200
420.000
351.100
2.000
2.000
2.500
3.000
5.500
3.700
200
50.000
200.000
200.000
200.000

ANEXA Nr.7b
la Hotararea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Muzeului "Vasile Pârvan" Bârlad pe anul 2009
Venituri proprii
CAP 67.10

U.M.= lei
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SPECIFICAŢIE

SUMA
35.000
35.000
35.000
20.860
20.860
20.860
14.140
14.140
14.140
4.000
840
9.300

TOTAL VENITURI
33.10.08 Venituri din prestari servicii
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
20. Bunuri si servicii
20. 01 Bunuri si servicii
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente, mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe

ANEXA Nr.8
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Teatrului "V.I.Popa " Bârlad pe anul 2009
Centralizator
CAP 67.10
U.M.= lei
SUMA
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
2.100.000
43.10.09 Venituri pentru instituţiile publice
2.000.000
33.10.08 Venituri din prestari servicii
100.000
TOTAL CHELTUIELI
2.100.000
01. CHELTUIELI CURENTE
2.100.000
10. Cheltuieli de personal
1.905.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
1.500.308
10.03 Contribuţii
404.692
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
302.348
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
7.437
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
77.672
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.735
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
6.500
20. Bunuri şi servicii
195.000
20.01 Bunuri şi servicii
144.110
20.02 Reparaţii curente
1.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
16.250
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
5.000
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
1.000
20.13 Pregătire profesională
600
20.30 Alte cheltuieli
27.040

ANEXA Nr.8a
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Teatrului "V.I.Popa " Bârlad pe anul 2009
Subvenţii
CAP 67.10
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat

U.M.= lei
SUMA
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.900.000
1.496.408
403.592
301.508
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10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.30 Alte cheltuieli

7.412
77.472
10.700
6.500
100.000
94.960
600
2.000
2.440

ANEXA Nr.8b
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Teatrului "V.I.Popa " Bârlad pe anul 2009
Venituri proprii
CAP 67.10
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
33.10.08 Venituri din prestări servicii
TOTAL CHELTUIELI
01 CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10,03,03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli

U.M.= lei
SUMA
100.000
100.000
100.000
100.000
5.000
3.900
1.100
840
25
200
35
95.000
49.150
1.000
15.650
3.000
1.000
600
24.600

ANEXA Nr.9

CAP 68.10

la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru anul 2009
Venituri proprii
U.M.= lei
SPECIFICAŢIE

SUMA

TOTAL VENITURI
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
20. Bunuri şi servicii
20.03 Hrana

700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000

ANEXA Nr.10
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2009
Centralizator
CAP 68.10

U.M.= lei
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SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.30 Alte active fixe

SUMA
1.854.000
1.808.000
46.000
1.854.000
887.500
646.650
512.483
134.167
99.778
2.496
26.204
1.444
4.245
240.850
115.755
2.000
49.400
9.290
7.000
2.400
30.000
2.000
23.005
966.500
966.500
966.500
869.740
96.760

ANEXA Nr.10a
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2009
Subvenţii de la bugetul propriu
CAP 68.10
U.M.= lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL VENITURI
1.800.000
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
1.800.000
TOTAL CHELTUIELI
1.800.000
01. CHELTUIELI CURENTE
833.500
10. Cheltuieli de personal
638.650
10.01 Cheltuieli salariale în bani
504.483
10.03 Contribuţii
134.167
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
99.778
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
2.496
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
26.204
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
1.444
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
4.245
20. Bunuri şi servicii
194.850
20.01 Bunuri şi servicii
94.955
20.02 Reparaţii curente
1.000
20.03 Hrana
42.400
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
8.790
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
1.000
20.12 Consultanta si expertiza
30000
20.13 Pregătire profesională
2.000
20.30 Alte cheltuieli
14.705
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
966.500
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71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.30 Alte active fixe

966.500
966.500
869.740
96.760

ANEXA Nr.10b
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2009

Venituri proprii
CAP 68.10

U.M.= lei
SUMA
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
20.800
1.000
7.000
500
6.000
2.400
8.300

SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări
20.11 Cărţi şi publicaţii
20.30 Alte cheltuieli

ANEXA Nr.10c
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2009
Alocaţii de la Bugetul asigurărilor pentru şomaj
CAP 68.10
U.M.= lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL VENITURI
8.000
43.10.09 Subvenţii pentru institutiile publice
8.000
TOTAL CHELTUIELI
8.000
01. CHELTUIELI CURENTE
8.000
10. Cheltuieli de personal
8.000
10.01.Cheltuieli salariale în bani
8.000

ANEXA Nr.10d
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2009
Subvenţii de la Autoritatea de Sănătate Publică
CAP 66.10
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%

U.M.= lei
SUMA
94.000
94.000
94.000
94.000
91.000
71.594
19406
14192
716
3723
167
608
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20. Bunuri şi servicii
20.04 Medicamente şi materiale sanitare

3000
3000

ANEXA Nr.11
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2008
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico - socială Codăeşti pe anul 2009
Centralizator
CAP 68.10
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contributii pt. Fondul naţional unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.03 Hrana
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.14 Protecţia muncii

U.M.= lei
SUMA
782.000
773.000
9.000
782.000
782.000
523.000
410.000
113.000
85.000
2.000
21.000
1.000
4.000
259.000
169.000
70.000
9.000
8.000
3.000

ANEXA Nr.11a
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti pe anul 2009
Subvenţii de la bugetul propriu
CAP 68.10
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subventii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01.CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.03 Hrana
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.14 Protecţia muncii

U.M.= lei
SUMA
773.000
773.000
773.000
773.000
523.000
410.000
113.000
85.000
2.000
21.000
1.000
4.000
250.000
169.000
61.000
9.000
8.000
3.000

ANEXA Nr.11b
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
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BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti pe anul 2009
Venituri proprii
CAP 68.10

U.M.= lei
SUMA
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor
asistate
TOTAL CHELTUIELI
01 CHELTUIELI CURENTE
20. Bunuri şi servicii
20.03 Hrana

ANEXA Nr.11c
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti pe anul 2009
Subvenţii de la Autoritatea de Sănătate Publică
CAP 66.10
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.04 Medicamente şi materiale sanitare

U.M.= lei
SUMA
99.000
99.000
99.000
99.000
89.000
72.256
16.744
12.314
318
3.314
256
542
10.000
10.000

ANEXA Nr.12
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
BUGETUL
Centrului medico-social Ghermăneşti pe anul 2009
Subvenţii de la bugetul propriu
CAL 68.10
U.M.= lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL VENITURI
153.929
43.10.09 Subventii pentru institutiile publice
153.929
TOTAL CHELTUIELI
153.929
1.Cheltuieli curente
153.929
10. Cheltuieli de personal
64.929
10.01 Cheltuieli salariale în bani
51.094
10.03 Contribuţii
13.835
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.433
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
251
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
2.608
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
117
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
426
20. Bunuri şi servicii
89.000
20.01 Bunuri şi servicii
3.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
2.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
2.000
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
3.000
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20.30 Alte cheltuieli

79.000

ANEXA Nr.13
la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, pe anul 2009
U.M.= lei
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Denumirea obiectivelor de investiţii

Suma

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

1.980.640
1.000.000
869.740
110.900
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
14.140
14.140
14.140
966.500
966.500
869.740
869.740
96.760
ANEXA Nr.13 a

la Hotărârea nr.39/3 aprilie 2009
LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finanţare din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2009
U.M=lei
Preţ
Nr.
Valoare
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii U.M. Cantitate
unitar
crt.
1 TOTAL CHELTUIELI
x
x
x 110.900
2
67.10 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE
x
x
x
14.140
3 -Muzeul "V.Pârvan"Bârlad
x
x
x
14.140
buc.
1
841
841
4 -videoproiector
buc.
1
611
611
5 -aparat foto
buc.
1
2.261 2.261
6 -detector metale
paltop
buc.
1
1.127
1.127
7
lei
x
x
4.000
8 -expertiza tehnica Planetariu
lei
x
x
5.300
9 -proiect amplasare Planetariu
10 68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
x
x
X
96.760
11 -Centrul medico-social Băceşti
x
x
x
96.760
lei
x
x
96.760
12 -Proiectare lucrări

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009
În conformitate cu prevederile Legilor nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
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modificările şi completările ulterioare şi nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră adoptarea bugetului
instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009.
La întocmirea proiectului Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2009, am avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare
privind priorităţile ce se impun în asigurarea condiţiilor materiale şi a surselor de finanţare pentru
funcţionarea instituţiilor social-culturale şi a serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a
persoanelor.
Potrivit art.8 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectul bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2009 a fost publicat pe pagina de internet a Consiliului judeţean
Vaslui, asigurându-se în acest mod posibilitatea de a se lua la cunoştinţă de către toţi cetăţenii
interesaţi de prevederile acestuia şi formularea eventualelor contestaţii.
Pentru a repartiza fondurile pe care le avem la dispoziţie, am analizat împreună cu factorii
implicaţi necesarul fiecărei instituţii şi serviciu public, cu scopul de a acoperi într-un procent cât mai
mare cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunuri şi servicii şi a celor de capital. Prin această măsură
am urmărit asigurarea funcţionării instituţiilor şi serviciilor până la finele anului, propunându-ne
totodată să realizăm şi alte proiecte care intră în sfera noastră de activitate.
În sinteză, proiectul bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2009, cuprinde la venituri suma de 11.220,3 mii lei, din care 935,4 mii lei
venituri nefiscale şi 10.284,9 mii lei la subvenţii de la alte administraţii.
În structură veniturile nefiscale cuprind următoarele:
-mii lei- venituri din prestări servicii
177,8
- contribuţii de întreţinerea persoanelor asistate
755,0
- venituri din amenzi şi alte sancţiuni
aplicate potrivit dispoziţiilor legale
2,6
Subvenţiile de la alte administraţii se compun din :
- subvenţii pentru instituţiile publice
9.284,9
- subvenţii de la bugetele locale pentru spitale
1.000,0
La realizarea veniturilor proprii ale acestui buget, instituţiile de sub autoritatea
Consiliului judeţean Vaslui şi-au propus să realizeze următoarele încasări:
-mii lei- Muzeul “Ştefan cel Mare” din Vaslui
25,0
- Muzeul “V.Pârvan” din Bârlad
35,0
- Teatrul “V.I.Popa” din Bârlad
100,0
- Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti – din care :
54.0
• contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
46,0
• contribuţia AJOFM Vaslui
8,0
- Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti – din care:
9,0
• contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
9,0
- Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
700,0
- Serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor Vaslui
20,4
Ca urmare a faptului că unul din principiile care stau la baza elaborării şi aprobării bugetelor
locale o constituie „echilibru”, am propus cheltuielile totale egale cu veniturile totale, în sumă de
11.220,3 mii lei.
Din total, cheltuielile de personal sunt propuse în sumă de 6.807,7 mii lei, bunurile şi serviciile
în sumă de 2.232,0 mii lei, alte transferuri în sumă de 200,0 mii lei şi cheltuielile de capital în sumă de
1.980,6 mii lei.
Referitor la repartizarea creditelor bugetare pe capitole de cheltuieli, am propus la „alte servicii
publice generale”, suma de 970,4 mii lei, în totalitate la Serviciul public comunitar judeţean de
evidenţă a persoanelor Vaslui.
În cadrul capitolului, pentru cheltuieli de personal am repartizat suma de 873,0 mii lei şi
pentru achiziţia de bunuri şi servicii suma de 97,4 mii lei.
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La capitolul „sănătate” am propus repartizarea sumei de 1.000,0 mii lei, pentru realizarea la
Spitalul de urgenţă Vaslui a obiectivului de investiţie „Consolidarea corpului C”.
Valoarea totală a investiţiei, ce priveşte consolidarea corpului C, este de 5.432,0 mii lei, cu o
finanţare de la Banca mondială în sumă de 2.215,8 mii lei şi cofinanţarea noastră de 3.216,2 mii lei.
La capitolul „cultură, recreere şi religie” am propus repartizarea sumei de 5.567,0 mii lei, din
care 4.520,1 mii lei la cheltuieli de personal, 832,8 mii lei la bunuri şi servicii, 200,0 mii lei la alte
transferuri şi 14,1 mii lei la cheltuieli de capital.
De asemenea la acest capitol am propus ca instituţiile publice să fie subvenţionate cu
următoarele sume:
– mii lei –
- Muzeul “Ştefan cel Mare” din Vaslui
1.655,0
- Muzeul “V.Pârvan” din Bârlad
1.752,0
- Teatrul “V.I.Popa” din Bârlad
2.000,0
La cheltuielile de capital, Muzeul „V.Pârvan” din Bârlad are propusă suma de 14,1 mii lei
pentru proiectare construcţie Planetarium, pentru expertizarea tehnică Planetarium şi achiziţia unui
videoproiector, a unui aparat foto, a unui detector de metale şi a unui paltop.
La capitolul „asigurări şi asistenţă socială”, am propus alocarea sumei de 3.489,9 mii lei, din
care, pentru Direcţia generală de asistenţă sociala şi protecţia copilului Vaslui, suma de 700,0 mii lei,
pentru Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti suma de 1.854,0 mii lei, pentru Centrul de aistenţă
medico-socială Codăeşti suma de 782,0 mii lei şi pentru Centrul de asistenţă medico-socială
Ghermăneşti suma de 153,9 mii lei.
La nivelul capitolului „asigurări şi asistenţă socială”, cheltuielile de personal sunt propuse în
sumă de 1.234,6 mii lei, cheltuielile cu bunuri şi servicii în sumă de 1.288,9 mii lei şi cheltuielile de
capital în sumă de 966,5 mii lei.
La cheltuielile de capital avem în vedere cheltuielile de proiectare şi începerea lucrărilor la
obiectivul „Extindere, dezvoltare şi echipare a Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti”.
La fel ca şi în ceilalţi ani, veniturile acestui buget sunt sub nivelul care asigură desfăşurarea
optimă a activităţii acestor instituţii publice din subordinea Consiliului judeţean Vaslui. Această
situaţie impune ca fondurile pe care le avem la dispoziţie, să le utilizăm cu cea mai mare eficienţă,
astfel încât insuficienţa acestora să fie resimţită cât mai puţin.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele precizate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că fondurile pe care le veţi
aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2009 în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.40/2009
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009
având în vedere prevederile art.1, alin.(2), litera „e” din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Bugetul fondurilor externe nerambursabile, se stabileşte la venituri în sumă de
13.491,8 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 13.491,8 mii lei.
Sinteza bugetului fondurilor externe nerambursabile, se prezintă în anexa nr.1.
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Detalierea cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile se prezintă în anexa nr.2,
iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiarii de credite bugetare este redată în anexa nr.3.
Art.2.- Veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2009, cuprinde
„venituri din dobânzi” în sumă de 8,0 mii lei, alte venituri în sumă de 40,0 mii lei şi „donaţii din
străinătate” în sumă de 13.443,8 mii lei.
Art.3.- În structura economică, cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile, se
stabilesc astfel:
-mii leiCHELTUIELI TOTALE:
13.491,8
din care:
-cheltuieli de personal
1.581,6
-bunuri şi servicii
3.043,3
-active nefinanciare
8.866,9
Art.4.- Cheltuielile la capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe”, se stabilesc în sumă de
1.099,8 mii lei, din care la cheltuieli de personal în sumă de 30,1 mii lei, la bunuri şi servicii în sumă
de 379,1 mii lei şi la cheltuieli de capital în sumă de 690,6 mii lei.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul „ordine publică şi siguranţă naţională”, se stabilesc în sumă de
154,7 mii lei, din care la cheltuieli de personal în sumă de 1,8 mii lei şi la bunuri şi servicii în sumă de
152,9 mii lei.
Art.6.- La capitolul „învăţământ” cheltuielile se stabilesc în sumă de 720,4 mii lei, din care la
cheltuieli de personal în sumă de 88,9 mii lei, la bunuri şi servicii în sumă de 339,5 mii lei şi la
cheltuieli de capital în sumă de 292,0 mii lei.
Art.7.- Cheltuielile la capitolul „cultură, recreere şi religie”, se stabilesc în sumă de 2.193,0
mii lei, din care 283,1 mii lei la cheltuieli de personal, 396,9 mii lei la bunuri şi servicii şi 1.513,0 mii
lei la cheltuieli de capital.
Art.8.- Cheltuielile la capitolul „asigurări şi asistenţă socială” se stabilesc în sumă de 7.384,5
mii lei, din care 1.111,7 mii lei la cheltuieli de personal, 1.369,4 mii lei la cheltuieli cu bunuri şi
servicii şi 4.903,4 mii lei la cheltuieli de capital.
Art.9.- Cheltuielile la capitolul „transporturi” se stabilesc în sumă de 1.939,3 mii lei, din care
66,0 mii lei la cheltuieli de personal, 405,5 mii lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii şi 1.467,8 mii lei la
cheltuieli de capital.
Art.10.- Bugetele proiectelor „Viziuni comune”, „Consolidarea capacităţii administraţiei
publice locale în gestionarea eficientă a serviciilor publice”, „Şi ei trebuie să devină cetăţeni cu
drepturi depline”, „Managementul de calitate la Consiliul judeţean Vaslui”, „Europarteneri” şi
„Centrul de informare Europe Direct” se prezintă în anexele nr.4-9.
Art.11.- Bugetul proiectului „Centrul judeţean de informare şi pregătire pentru situaţii de
urgenţă” se prezintă în anexa nr.10.
Art.12.- Bugetele proiectelor „Program de vecinătate, sportul prietenie şi competiţie” şi
„Centrul transfrontalier de resurse pentru educaţie incluzivă pentru copii” se prezintă în anexele nr.1112.
Art.13.- Bugetele proiectelor „Antichitate târzie în bazinul Prutului şi Planetarium Bârlad diversificarea ofertei turistice în zona transfrontalieră Vaslui-Soroca” şi „TinArt” se prezintă în
anexele nr.13-14.
Art.14.- Bugetele proiectelor „ Centrul respiro Vaslui”, „Echipa mobilă pentru copilul cu
handicap Vaslui”, Centrul respiro Bârlad”, „Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui”,
Restructurarea CRRCH Huşi”, „Învaţă să preţuieşti libertatea înainte de a o pierde” şi „Centrul de
resurse şi asistenţă socială Vaslui” se prezintă în anexele nr.15-21.
Art.15.- Bugetele proiectelor ”Reabilitare DJ 207 E Rediu (DN 2f)-Negreşti (DN 15D)” şi
„Reabilitare DJ 248 limita jud. Iaşi-DJ 207 Buda (Oşeşti)” se prezintă în anexele nr.22-23.
Art.16.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr.24 şi 24a.
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Art.17.- Anexele nr.1- 24a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 3 aprilie 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.40/3 aprilie 2009
SINTEZA
bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2009
SPECIFICAŢIE
A. TOTAL VENITURI
l.
VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C1. Venituri din proprietate
31.08 Venituri din dobânzi
31.08.03 Alte venituri din dobânzi
C2. Vânzări de bunuri şi servicii
36.08 Diverse venituri
36.08.50 Alte venituri
IV. 43.08 SUBVENŢII
44.08 Donaţii din străinătate
44.08.01 Donaţii din străinătate
B. TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe

UM=lei
SUMA
13.491.801
48.000
48.000
8.000
8.000
8.000
40.000
40.000
40.000
13.443.801
13.443.801
13.443.801
13.491.801
4.624.906
1.581.605
3.043.301
8.866.895
8.866.895
8.866.895
ANEXA Nr.2
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009

DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2009
UM=lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
CHELTUIELI TOTALE:
13.491.801
Cheltuieli curente
4.624.906
10. Cheltuieli de personal
1.581.605
20. Bunuri şi servicii
3.043.301
Cheltuieli de capital
8.866.895
71. Active nefinanciare
8.866.895
71.01 Active fixe
8.866.895
51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
TOTAL CHELTUIELI
1.099.845
1.Cheltuieli curente
409.195
10. Cheltuieli de personal
30.060
10.01 Cheltuieli salariale în bani
27.550
10.03 Contribuţii
2.510
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
1.800
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
60
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
530
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
30
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
90
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20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
20.01.08 Posta , telecomunicatii, radio, tv, internet
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.06. 02 Deplasări în străinătate
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.02 Protocol şi reprezentare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
61.08 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.01 Furnituri de birou
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.02 Protocol şi reprezentare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
65.08 ÎNVĂŢĂMÂNT
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.06 Piese de schimb
20.01.07 Transport
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru intretinere si functionare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

379.135
46.420
32.340
13.080
1.000
1.400
1.400
42.300
42.300
26.130
262.885
12.625
80.060
170.200
690.650
690.650
690.650
3.500
124.550
562.600
154.736
154.736
1.816
1.457
359
255
8
75
6
15
152.920
2.910
2.910
5.420
5.420
1.000
143.590
2.300
140.890
400
720.410
428.374
88.924
71.949
16.975
12.146
370
3.995
70
394
339.450
22.584
3.184
1.532
13.784
4.084
89.500
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20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.06. 02 Deplasări în străinătate
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.02 Protocol şi reprezentare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
67.08 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.02 Materiale pentru curatenie
20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţa motrică
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio,tv., internet
20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
68.08 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20 .Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.03 Hrana
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

89.500
63.299
63.299
164.067
3.318
152.629
8.120
292.036
292.036
292.036
175.000
117.036
2.193.020
680.020
283.090
231.150
51.940
37.890
970
10.530
860
1.690
396.930
105.200
15.000
2.000
11.000
2.100
1.500
18.000
55.600
36.275
36.275
90.000
165.455
2.400
163.055
1.513.000
1.513.000
1.513.000
198.000
1.310.500
4.500
7.384.525
2.481.081
1.111.715
905.767
205.948
147.465
4.096
42.600
4.824
6.963
1.369.366
518.786
31.562
445.471
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20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanţă şi expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
84.08 TRANSPORTURI
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.02 Protocol şi reprezentare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.30 Alte active fixe

445.471
24.510
108.810
117.075
123.152
123.152
4.903.444
4.903.444
4.903.444
4.396.224
170.409
329.286
7.525
1.939.265
471.500
66.000
51.700
14.300
10.780
264
2.728
88
440
405.500
5.500
5.500
3.000
3.000
25.000
220.000
152.000
2.000
9.000
141.000
1.467.765
1.467.765
1.467.765
1.389.580
78.185

ANEXA Nr.3
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009
SINTEZA
cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe ordonatori de credite,
pe anul 2009
SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE
51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
- Consiliul judeţean Vaslui
61.08 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
- Consiliul judeţean Vaslui
65.08 ÎNVĂŢĂMÂNT
- Consiliul judeţean Vaslui
- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Aurora" Vaslui
67.08 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
-Biblioteca Judeţeană "N.Milescu Spătarul" Vaslui
- Muzeul "Vasile Pîrvan" Bârlad

UM=lei
SUMA
13.491.801
1.099.845
1.099.845
154.736
154.736
720.410
499.503
220.907
2.193.020
169.670
2.023.350
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68.08 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
84.08 TRANSPORTURI
- Consiliul judeţean Vaslui

7.384.525
7.384.525
1.939.265
1.939.265
ANEXA Nr.4
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009

BUGETUL
privind Proiectul "Viziuni comune" pe anul 2009
cap. 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe
- Consiliul Judeţean Vaslui
SPECIFICAŢIE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.06. 02 Deplasări în străinătate
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.02 Protocol şi reprezentare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

UM=lei
SUMA
72.530
72.530
5.630
4.450
1.180
850
30
250
10
40
66.900
16.400
6.100
10.300
6.900
6.900
2.950
40.650
6.250
34.400

ANEXA Nr.5
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009
BUGETUL
privind Proiectul "Consolidarea capacităţii administraţiei publice locale în gestionarea eficientă a
serviciilor publice" pe anul 2009
cap. 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe
- Consiliul Judeţean Vaslui
UM=lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL CHELTUIELI
750.650
1.Cheltuieli curente
162.100
10. Cheltuieli de personal
15.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
15.000
20.Bunuri şi servicii
147.100
20.01 Bunuri şi servicii
16.500
20.01.01 Furnituri de birou
15.000
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
1.500
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
35.400
20.06. 02 Deplasări în străinătate
35.400
20.12 Consultanţa şi expertiză
7.500
20.30 Alte cheltuieli
87.700
20.30.01 Reclamă şi publicitate
1.500
20.30.02 Protocol şi reprezentare
10.200
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
76.000
2. 70. Cheltuieli de capital
588.550
71. Active nefinanciare
588.550
71.01 Active fixe
588.550
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
124.550
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71.01.30 Alte active fixe

464.000
ANEXA Nr.6
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009

BUGETUL
privind Proiectul "Şi ei trebuie să devină cetăţeni cu drepturi depline"
pe anul 2009
cap. 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe
- Consiliul Judeţean Vaslui
SPECIFICAŢIE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.02 Protocol şi reprezentare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

UM=lei
SUMA
56.080
56.080
6.430
5.100
1.330
950
30
280
20
50
49.650
280
280
2.450
46.920
410
410
46.100

ANEXA Nr.7
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009
BUGETUL
privind Proiectul "Managementul de calitate la Consiliul Judeţean Vaslui" pe anul 2009
cap. 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe
- Consiliul Judeţean Vaslui UM =lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL CHELTUIELI
79.280
1.Cheltuieli curente
20.680
20.Bunuri şi servicii
20.680
20.01 Bunuri şi servicii
5.000
20.01.01 Furnituri de birou
5.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
1.400
20.05.30 Alte obiecte de inventar
1.400
20.12 Consultanţa şi expertiză
12.520
20.30 Alte cheltuieli
1.760
20.30.01 Reclamă şi publicitate
810
20.30.02 Protocol şi reprezentare
600
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
350
70. Cheltuieli de capital
58.600
71. Active nefinanciare
58.600
71.01 Active fixe
58.600
71.01.30 Alte active fixe
58.600
ANEXA Nr.8
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009
BUGETUL
privind Proiectul "Europartener" pe anul 2009
cap. 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe
- Consiliul Judeţean Vaslui UM =lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL CHELTUIELI
81.305
1.Cheltuieli curente
37.805

58

20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.01 Furnituri de birou
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.02 Protocol şi reprezentare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.30 Alte active fixe

37.805
2.240
2.240
710
34.855
405
34.100
350
43.500
43.500
43.500
3.500
40.000
ANEXA Nr.9
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009

BUGETUL
privind Proiectul "Centrul de informare Europe Direct" pe anul 2009
cap. 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe
- Consiliul Judeţean Vaslui
SPECIFICAŢIE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
20.01.08 Posta , telecomunicatii, radio, tv., internet
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.02 Protocol şi reprezentare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

UM =lei
SUMA
60.000
60.000
3.000
3.000
57.000
6.000
4.000
1.000
1.000
51.000
9.500
28.500
13.000

ANEXA Nr.10
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009
BUGETUL
Centrului judeţean de informare şi pregătire pentru situaţii de urgenţă
pe anul 2009
cap.61.08 Ordine publică şi siguranţă naţională
- Consiliul Judetean Vaslui
SPECIFICAŢIE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.01 Furnituri de birou
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli

UM=lei
SUMA
154.736
154.736
1.816
1.457
359
255
8
75
6
15
152.920
2.910
2.910
5.420
5.420
1.000
143.590
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20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.02 Protocol şi reprezentare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

2.300
140.890
400
ANEXA Nr.11
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009

BUGETUL
privind Proiectul "Program de vecinătate, sportul prietenie şi competiţie"
pe anul 2009
cap. 65.08 Învăţământ - Şcoala "Aurora" Vaslui
SPECIFICAŢIE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.06 Piese de schimb
20.01.07 Transport
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru intretinere si functionare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.06. 02 Deplasări în străinătate
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.02 Protocol şi reprezentare
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

UM=lei
SUMA
220.907
177.871
23.671
18.863
4.808
3.489
94
1.037
28
160
154.200
22.584
3.184
1.532
13.784
4.084
89.500
89.500
29.099
29.099
13.017
3.318
9.699
43.036
43.036
43.036
43.036

ANEXA Nr.12
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009
BUGETUL
privind Proiectul "Centru transfrontalier de resurse pentru educaţie incluzivă pentru copii"
pe anul 2009
cap. 65.08 Învăţământ - Consiliul Judeţean Vaslui
UM=lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL CHELTUIELI
499.503
1.Cheltuieli curente
250.503
10. Cheltuieli de personal
65.253
10.01 Cheltuieli salariale în bani
53.086
10.03 Contribuţii
12.167
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
8.657
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
276
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
2.958
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
42
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
234
20.Bunuri şi servicii
185.250
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
34.200
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20.06.02 Deplasări în străinătate
20.30 Alte cheltuieli
20.30.02 Protocol şi reprezentare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

34.200
151.050
142.930
8.120
249.000
249.000
249.000
175.000
74.000
ANEXA Nr.13
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009

BUGETUL
privind Proiectul "Antichitatea târzie în bazinul Prutului şi Planetarium Bârlad- diversificarea ofertei
turistice în zona transfrontalieră Vaslui-Soroca"
pe anul 2009
cap. 67.08 Cultură, recreere şi religie
- Muzeul "Vasile Pârvan " Bârlad UM =lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL CHELTUIELI
2.023.350
1.Cheltuieli curente
510.350
10. Cheltuieli de personal
177.320
10.01 Cheltuieli salariale în bani
141.150
10.03 Contribuţii
36.170
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
26.190
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
670
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
7.530
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
570
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
1.210
20.Bunuri şi servicii
333.030
20.01 Bunuri şi servicii
44.900
44.900
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
36.275
20.05.30 Alte obiecte de inventar
36.275
20.12 Consultanta si expertiza
90.000
20.30 Alte cheltuieli
161.855
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
161.855
2. 70. Cheltuieli de capital
1.513.000
71. Active nefinanciare
1.513.000
71.01 Active fixe
1.513.000
71.01.01 Construcţii
198.000
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
1.310.500
71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
4.500
ANEXA Nr.14
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009
BUGETUL
privind Proiectul "TINART"
pe anul 2009
cap. 67.08 Cultură, recreere şi religie
- Biblioteca judeţeană "N.Milescu Spătarul" Vaslui UM=lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL CHELTUIELI
169.670
1.Cheltuieli curente
169.670
10. Cheltuieli de personal
105.770
10.01 Cheltuieli salariale în bani
90.000
10.03 Contribuţii
15.770
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
11.700
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
300
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
3.000
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10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.02 Materiale pentru curatenie
20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţa motrică
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio,tv., internet
20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

290
480
63.900
60.300
15.000
2.000
11.000
2.100
1.500
18.000
10.700
3.600
2.400
1.200

ANEXA Nr.15
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009
BUGETUL
privind proiectul "Centrul respiro" Vaslui
pe anul 2009
cap. 68.08 Asigurări şi asistenţă socială
- Direcţia Generală şi Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
SPECIFICAŢIE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.03 Hrana
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

UM=lei
SUMA
634.925
371.081
190.060
151.879
38.181
27.338
759
7.898
895
1.291
181.021
97.180
16.512
46.435
46.435
4.300
16.594
16.594
263.844
263.844
263.844
189.884
73.960

ANEXA Nr.16
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009
BUGETUL
privind proiectul "Echipa mobila pentru copilul cu handicap Vaslui"
pe anul 2009
cap. 68.08 Asigurări şi asistenţă socială
- Direcţia Generală şi Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
SPECIFICAŢIE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal

UM=lei
SUMA
517.591
374.487
261.827
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10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

209.229
52.598
37.662
1.046
10.880
1.232
1.778
112.660
77.851
387
387
12.900
2.150
19.372
19.372
143.104
143.104
143.104
123.109
19.995

ANEXA Nr.17
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009
BUGETUL
privind proiectul "Centrul respiro " Bârlad
pe anul 2009
cap. 68.08 Asigurări şi asistenţă socială
- Direcţia Generală şi Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
SPECIFICAŢIE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.03 Hrana
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe

UM=lei

SUMA
814.196
526.655
320.832
259.034
61.798
44.248
1.229
12.783
1.448
2.090
205.823
102.482
15.050
57.259
57.259
11.610
4.300
15.122
15.122
287.541
287.541
287.541
210.700
47.300
22.016
7.525
ANEXA Nr.18
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009

BUGETUL
privind proiectul "Adapost de zi si noapte pentru copii strazii Vaslui"
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pe anul 2009
cap. 68.08 Asigurări şi asistenţă socială
- Direcţia Generală şi Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
SPECIFICAŢIE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

UM=lei
SUMA
679.176
144.957
15.308
12.233
3.075
2.202
61
636
72
104
129.649
80.367
80.367
33.110
16.172
16.172
534.219
534.219
534.219
523.770
10.449

ANEXA Nr.19
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009
BUGETUL
privind proiectul " Restructurarea CRRCH Husi"
pe anul 2009
cap. 68.08 Asigurări şi asistenţă socială
- Direcţia Generală şi Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
SPECIFICAŢIE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

UM=lei
SUMA
4.172.670
591.674
113.847
83.935
29.912
21.417
595
6.188
700
1.012
477.827
261.023
261.023
54.200
117.075
45.529
45.529
3.580.996
3.580.996
3.580.996
3.471.870
109.126
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ANEXA Nr.20
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009
BUGETUL
privind proiectul " Învaţă să preţuieşti libertatea inainte de a o pierde"
pe anul 2009
cap. 68.08 Asigurări şi asistenţă socială
- Direcţia Generală şi Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
SPECIFICAŢIE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

UM=lei
SUMA
368.295
329.595
134.160
121.203
12.957
9.278
258
2.680
304
437
195.435
179.525
6.450
9.460
9.460
38.700
38.700
38.700
38.700

ANEXA Nr.21
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009
BUGETUL
privind proiectul " Centrul de resurse şi asistenţă socială Vaslui "
pe anul 2009
cap. 68.08 Asigurări şi asistenţă socială
- Direcţia Generală şi Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
SPECIFICAŢIE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

UM=lei
SUMA
197.672
142.632
75.681
68.254
7.427
5.320
148
1.535
173
251
66.951
61.748
4.300
903
903
55.040
55.040
55.040
55.040

ANEXA Nr.22
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009
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BUGETUL
privind proiectul "Reabilitare DJ 207 E Rediu (DN 2F) -Negresti (DN 15D) de la km 32+000-33+700 (1,7
km) Vaslui"
cap. 84.08 Transporturi - Consiliul Judeţean Vaslui
UM =lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL CHELTUIELI
967.887
1.Cheltuieli curente
235.750
10. Cheltuieli de personal
33.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
25.850
10.03 Contribuţii
7.150
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
5.390
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
132
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
1.364
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
44
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
220
20.Bunuri şi servicii
202.750
20.01 Bunuri şi servicii
2.750
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
2.750
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
1.500
20.05.30 Alte obiecte de inventar
1.500
20.12 Consultanţa şi expertiză
12.500
20.13 Pregatire profesionala
110.000
20.30 Alte cheltuieli
76.000
20.30.01 Reclamă şi publicitate
1.000
20.30.02 Protocol şi reprezentare
4.500
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
70.500
2. 70. Cheltuieli de capital
732.137
71. Active nefinanciare
732.137
71.01 Active fixe
732.137
71.01.01 Construcţii
692.637
71.01.30 Alte active fixe
39.500
ANEXA Nr.23
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009
BUGETUL
privind Proiectul "Reabilitare DJ 248 limita jud. Iasi - DJ 207 Buda ( Oşeşti ) de la km 68+500 la km
70+400 (1,9) km Vaslui"
cap. 84.08 Transporturi - Consiliul Judeţean Vaslui
UM =lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL CHELTUIELI
971.378
1.Cheltuieli curente
235.750
10. Cheltuieli de personal
33.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
25.850
10.03 Contribuţii
7.150
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
5.390
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
132
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
1.364
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
44
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
220
20.Bunuri şi servicii
202.750
20.01 Bunuri şi servicii
2.750
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
2.750
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
1.500
20.05.30 Alte obiecte de inventar
1.500
20.12 Consultanţa şi expertiză
12.500
20.13 Pregatire profesionala
110.000
20.30 Alte cheltuieli
76.000
20.30.01 Reclamă şi publicitate
1.000
20.30.02 Protocol şi reprezentare
4.500
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20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.30 Alte active fixe

70.500
735.628
735.628
735.628
696.943
38.685
ANEXA Nr.24
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009

LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2009
UM=lei
Nr.
crt.

Specificaţie

Suma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TOTAL din care:
B. Investitii noi
C. Alte cheltuieli de investiţii
51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
- Consiliul judeţean Vaslui
C. Alte cheltuieli de investiţii
65.08 ÎNVĂŢĂMÂNT
-Centrul şcolar de educaţie incluzivă "AURORA" Vaslui
C. Alte cheltuieli de investiţii
- Consiliul judeţean Vaslui
C. Alte cheltuieli de investiţii
67.08 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
- Muzeul "Vasile Pîrvan" Bârlad
B. Investitii noi
-Planetariu Bârlad
C. Alte cheltuieli de investiţii
68.08 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
B. Investiţii noi
- Proiect "Centrul respiro" Bârlad
-Proiect "Echipa mobilă pentru copilul cu handicap" Vaslui
-Proiect "Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii" Vaslui
-Proiect "Restructurarea CRRCH" Huşi
C. Alte cheltuieli de investiţii
84.08 TRANSPORTURI
- Consiliul judeţean Vaslui
B. Investiţii noi
- Reab. DJ 207 E Rediu (DN 2 F)- Negreşti (DN 15D) de la km 32+000-33+700 (1,7km) Vs
- Reab.DJ 248 lim. jud.Iasi -DJ 207 Buda (Oşeşti) de la km 68+500 la km 70+400(1,9km) Vs
C. Alte cheltuieli de investiţii

8.866.895
5.983.804
2.883.091
690.650
690.650
690.650
292.036
43.036
43.036
249.000
249.000
1.513.000
1.513.000
198.000
198.000
1.315.000
4.903.444
4.396.224
210.700
189.884
523.770
3.471.870
507.220
1.467.765
1.389.580
692.637
696.943
78185

ANEXA Nr.24 a
la Hotărârea nr.40/3 aprilie 2009
LISTA
poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii " cu finanţare din fonduri externe nerambursabile,
pe anul 2009
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de
Nr.crt
investiţii
1 TOTAL CHELTUIELI
2 51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
3 - Consiliul judeţean Vaslui

UM=lei
Preţ
UMCantitate
Valoare
unitar
x
x
2.883.091
690.650
690.650
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

-Proiect "Consolidarea capacităţii administraţiei publice locale în
gestionarea eficientă a serviciilor publice"
-imprimantă laser alb-negru format A3
- imprimantă laser color A3
-copiator monocrom format A3
- ruletă laser
- staţie topografică totală
- PDA (agendă electronică cu GPS)
- soft devize
- soft Autocad
- Dezvoltare aplicaţie GIS
- Proiect "Managementul de calitate" la Consiliul Judeţean Vaslui
-diferenta soft Managementul documentelor
- Proiect "EuropartenerI"
-servicii realizare Soft colectare date
- restanta autoturism 2008
65.08 ÎNVĂŢĂMÂNT
-Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă "AURORA" Vaslui
-calculator
- videoproiector
- multifuncţională
- camera foto
- masă masaj
- scaun ortopedic
-aparat de ramat
-set haltere şi discuri
- consolă betomobilă
- poartă fotbal
-masă tenis exterior
- Consiliul judeţean Vaslui
-Proiect "Centrul transfrontalier de resurse pentru educatie
incluziva pentru copii"
- microbuz transport persoane
- echipament video şi instalaţie sonorizare
67.08 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
- Muzeul "Vasile Părvan" Bârlad
-sistem computerizat de sunet şi lumini pentru Planetariu Bârlad
-videoproiector
-laptop MSI
-detector metale
-aparat foto digital
68.08 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
- Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
- aparat magnetodiaflux
- aragaz 6 ochiuri
- autoturism
- bicicletă ergonomică
- calandru
- camera video
- carucior copii hand.
- carucior suport vase inox
- computer
- computer
- computere
- computere
- computere
- copiator

x

x

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
lei

1
2
1
3
1
2
2
1
x

buc

1

lei
lei

x
x

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

x

588.550

14.500 14.500
18.500 37.000
16.000 16.000
2.500
7.500
44.000 44.000
2.775
5.550
3.250
6.500
32.500 32.500
x
425.000
58.600
58.600 58.600
43.500
x
40.000
x
3.500
292.036
43.036
5.616
5.616
3.574
3.574
3.829
3.829
2.042
2.042
2.297
2.297
1.991
3.982
2.119
4.237
1.991
3.982
1.991
3.982
2.808
5.616
1.939
3.879
249.000
249.000

buc
buc

1
1

lei
buc
buc
buc
buc

x
1
1
1
1
x

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

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

175.000 175.000
74.000 74.000
1.315.000
1.315.000
x
1.290.000
4.500
4.500
5.300
5.300
11.900 11.900
3.300
3.300
x
507.220
507.220
8.600
8.600
2.168
4.336
47.300 47.300
3.010
3.010
18.067 18.067
1.720
1.720
2.150
4.300
1.849
1.849
3.440
6.880
3.010
9.030
2.279
9.116
4.300
8.600
3.613 14.455
8.600 17.200
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59 - dispozitiv recuperare degete
60 - ecran interactiv
61 - elevator
62 -licenţă software
63 - laptop
64 - laptop
65 - laptop
66 - masă portabilă kinetoterapie
67 - masă kinetoterapie
68 - maşină de spălat industrială
69 - microbuz
70 - plansa verticalizare
71 - rampa auto persoane hand.
72 - roata reducare umăr
73 - set reabilitare psihomotorii 130 piese
74 - scaun de masaj pliant
75 - spirometru
76 - videoproiector
77 - videoproiector
78 - uscător industrial
79 84.08 TRANSPORTURI
80 - Consiliul judeţean Vaslui
- Proiect tehnic la "Reabilitare DJ 207 E Rediu (DN 2 F)- Negresti
81
(DN 15D) de la km 32+000-33+700 (1,7km)" Vaslui
- Proiect tehnic la "Reabilitare DJ 248 limita jud. Iasi -DJ 207 Buda
82
(Osesti) de la km 68+500 la km 70+400 (1,9km )" Vaslui

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

2
1
1
1
14
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
x

2.150
7.740
8.600
7.525
4.300
5.160
8.600
1.935
3.440
36.134
123.109
4.300
3.440
2.150
5.160
2.150
10.750
4.300
3.440
18.067
x

4.300
7.740
8.600
7.525
60.200
5.160
17.200
1.935
6.880
36.134
123.109
4.300
3.440
4.300
5.160
2.150
10.750
4.300
3.440
36.134
78185
78185

lei

x

x

39500

lei

x

x

38685

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră adoptarea bugetului
fondurilor nerambursabile pe anul 2009.
În sinteză, proiectul bugetului fondurilor nerambursabile pe anul 2009, cuprinde la venituri
suma de 13.491,8 mii lei şi aceeaşi sumă la cheltuieli.
Din total, cheltuielile de personal sunt în sumă de 1.581,6 mii lei, bunurile şi serviciile în sumă
de 3.043,3 mii lei şi cheltuielile de capital în sumă de 8.866,9 mii lei.
La capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe” avem un număr de 6 proiecte cu o finanţare
nerambursabilă de 1.099,8 mii lei. Cele 6 proiecte sunt: „Viziuni comune”, „Consolidarea capacităţii
administraţiei publice locale în gestionarea eficientă a serviciilor publice”, „Şi ei trebuie să devină
cetăţeni cu drepturi depline”, „Managementul de calitate la Consiliul judeţean Vaslui”,
„Europarteneri” şi Centrul de informare Europe Direct”.
La capitolul „ordine publică şi siguranţă naţională” vom atrage fonduri cu finanţare
nerambursabilă în sumă de 154,7 mii lei pentru proiectul „Centrul judeţean de informare şi pregătire a
situaţiei de urgenţă”.
La capitolul „învăţământ”, sunt în curs de derulare 2 proiecte, a căror sumă nerambursabilă se
situează la nivelul sumei de 720,4 mii lei.
Prin Şcoala „Aurora” din Vaslui se derulează proiectul „Sport, prietenie şi competiţie” cu o
sumă nerambursabilă de 220,9 mii lei, iar prin Consiliul judeţean Vaslui, proiectul „Centrul
transfrontalier de resurse pentru educaţie incluzivă pentru copii”, cu o sumă nerambursabilă de 499,5
mii lei.
La capitolul „cultură, recreere şi religie” avem 3 proiecte cu finanţare nerambursabilă din care
două la Muzeul „V. Pârvan” din Bârlad şi unul la Biblioteca judeţeană „N.M. Spătaru” din Vaslui, cu
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o sumă nerambursabilă de 2.193,0 mii lei.
Prin Muzeul „V.Pârvan” din Bârlad se derulează proiectele:
- „Antichitate târzie în bazinul Prutului” şi
- „Planetarium Bârlad – diversificarea ofertei turistice în zona transfrontalieră Vaslui-Soroca”, iar
prin Biblioteca „N.M.Spătaru” din Vaslui, proiectul „TINART”.
La capitolul „asigurări şi asistenţă socială” fondurile atrase vor fi în sumă totală de 7.384,5 mii
lei pentru un număr de 7 proiecte, în totalitate promovate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vaslui.
Cele 7 proiecte sunt:
- „Centrul respiro Bârlad”
- „Echipa mobilă pentru copilul cu handicap Vaslui”
- „Centrul respiro Vaslui”
- „Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui”
- „Restructurare CRRCH Huşi”
- „Învaţă să preţuieşti libertatea înainte de a o pierde”
- „Centrul de resurse şi asistenţă socială Vaslui”
La capitolul „transporturi” sunt în derulare două proiecte ale Consiliului judeţean Vaslui cu o
sumă nerambursabilă de 1.939,3 mii lei. Cele două proiecte privesc reabilitarea DJ 207 E Rediu
(DN2F) – Negreşti (DN15D) şi reabilitarea DJ 248 limita jud. Iaşi – DJ 207 Buda (Oşeşti).
Aşa cum am precizat mai sus, fondurile nerambursabile ce se evidenţiază în acest buget sunt în
sumă de 13.491,8 mii lei.
Această sumă se referă numai la fondurile de preaderare.
În conformitate cu metodologia actuală sumele nerambursabile aferente fondurilor de
postaderare nu se mai evidenţiază în Bugetul fondurilor nerambursabile, ci se înregistrează în bugetul
local al judeţului, la venitul „sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate”.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele precizate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că fondurile pe care le veţi
aproba, vor fi cheltuite eficient în folosul cetăţenilor din judeţul Vaslui şi în conformitate cu
prevederile actelor normative în vigoare, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma în care
este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.41/2009
privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2009
având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1954/27.12.2005
privind clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere prevederile art.1, paragraful (2), lit.”d” din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Bugetul creditelor externe pe anul 2009, se stabileşte la venituri în sumă de 41.143,7
mii lei şi la cheltuieli în sumă de 41.143,7 mii lei.
Sinteza bugetului creditelor externe, se prezintă în anexa nr.1.
Detalierea cheltuielilor bugetului creditelor externe, pe capitole, subcapitole şi articole, este
prevăzută în anexa nr. 2, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în
anexa nr.3.
Art.2.- Cheltuielile la capitolul „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” se stabilesc în sumă
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de 1.416,8 mii lei, în totalitate la cheltuieli de capital.
Art.3.- Cheltuielile la capitolul „protecţia mediului” se stabilesc în sumă de 15.742,5 mii lei,
în totalitate la cheltuieli de capital.
Art.4.- Cheltuielile la capitolul „transporturi” se stabilesc în sumă de 23.984,4 mii lei, în
totalitate la cheltuieli de capital.
Art.5.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexa nr.4.
Art.6.- Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 3 aprilie 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.41/3 aprilie 2009
SINTEZA
bugetului creditelor externe, pe anul 2009
UM =lei
SPECIFICAŢIE

Suma
41.143.723
41.143.723
41.143.723
41.143.723

B. TOTAL CREDITE EXTERNE
01. CREDITE EXTERNE
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare

ANEXA Nr.2
la Hotărârea nr.41/3 aprilie 2009
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului creditelor externe, pe anul 2009
UM =lei

SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE:
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
70.06 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
74.06 PROTECTIA MEDIULUI
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
84.06 TRANSPORTURI
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii

Suma
41.143.723
41.143.723
41.143.723
1.416.800
1.416.800
1.416.800
1.416.800
1.416.800
15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523
23.984.400
23.984.400
23.984.400
23.984.400
23.984.400
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ANEXA Nr.3
la Hotărârea nr.41/3 aprilie 2009
SINTEZA
cheltuielilor bugetului creditelor externe pe ordonatori de credite pe anul 2009
UM=lei
SPECIFICAŢIE

Suma

CHELTUIELI TOTALE
70.06 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
- Consiliul judeţean Vaslui
74.06 PROTECŢIA MEDIULUI
- Consiliul judeţean Vaslui
84.06 TRANSPORTURI
- Consiliul judeţean Vaslui

41.143.723
1.416.800
1.416.800
15.742.523
15.742.523
23.984.400
23.984.400
ANEXA Nr.4
la Hotărârea nr.41/3 aprilie 2009

LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din credite externe pe anul 2009
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Specificatie
TOTAL din care:
A. Investiţii în continuare
70.06 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
- Consiliul judeţean Vaslui
A. Investitii în continuare
-Reabilitare şi refuncţionalizare Bloc G1 din Bârlad
74.06 PROTECŢIA MEDIULUI
- Consiliul judeţean Vaslui
A. Investiţii în continuare
-Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de
epurare a apelor uzate din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti
84.06 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
A. Investiţii în continuare
-Reabilitare DJ 243: Bârlad (DN 24) - Pogana - Iana - Vadurile - Iezer - Puieşti Fântânele - Rădeni - Dragomireşti DN 2F; km 0+000-52+500
-Reabilitare DJ 243 A Pogana (DJ 243) Crângu-Nou - Ciocani - Iveşti - Pogoneşti Tutova - Criveşti - Pochidia - Satu-Nou - Limita jud. Galaţi; km 0+000-3+000, km
3+000-5+000 ;km 31+370-33+940
-Reabilitare DJ 244 C Huşi (DN 24 B) - Pădureni - Leoşti - Văleni - Urlaţi - DimitrieCantemir - DJ 244 A (Muşata); km 0+000-33+070
-Reabilitare DJ 244 E - DN 24 B(Huşi) - Tătărăni - Boţeşti - DN 24 (Micleşti); km
0+000-27+750
-Reab. DJ 244 I Murgeni (DN 24 A) - Sărăţeni - Măluşteni - DC 67; km 4+000-6+600
-Reab. DJ 245 A Muntenii de Jos (DN 24)-Lipovăţ-Suceveni-Bogdana-SimilişoaraGăvanu-Morăreni-Ghergheşti-Valea Lupului-Lunca-Siliştea-Iana(DJ 243); km0+00046+310
-Reabiltare DJ 246 DJ 247 (Codăeşti) - Rediu-Galian - Tăcuta - Focşasca - Limita
jud. Iaşi; km 5+499-12+000
-Reabilitare DJ 284 DN 24 B (Huşi) - Epureni - Duda - Pâhneşti - Fundătura - Arsura
- DN 28 (Ghermăneşti); km 0+000-24+900

UM= lei
SUMA
41.143.723
41.143.723
1.416.800
1.416.800
1.416.800
1.416.800
15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523
23.984.400
23.984.400
23.984.400
4.554.000
2.024.000
4.048.000
3.036.000
2.024.000
4.048.000
708.400
3.542.000
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2009
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră, bugetul creditului extern
pe anul 2009.
La întocmirea proiectului Bugetului creditului extern pentru anul 2009, am avut în vedere
respectarea actelor normative în vigoare, privind priorităţile ce se impun în asigurarea condiţiilor
materiale şi a surselor de finanţare pentru dezvoltare publică şi asigurarea infrastructurii de transport
judeţean.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008 privind contractarea unui
împrumut extern în valoare de 20.000.000 Euro pentru anul 2009 am propus utilizarea sumei de
41.143.723 lei pe trei capitole bugetare şi anume:
- 1.416.800 lei la capitolul „ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” ;
- 15.742.523 lei la capitolul „ Protecţia mediului”;
- 23.984.400 lei la capitolul „Transporturi” .
Sumele sunt propuse a fi utilizate integral la cheltuieli de capital.
La capitolul „ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” avem în vedere finalizarea reabilitării şi
refuncţionalizării blocului G1 din Bârlad.
La capitolul „Protecţia mediului” cu suma de 15.742.523 lei vom continua „Reabilitarea
sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din
municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti”.
La capitolul „Transporturi” cu suma de 23.984.400 lei vom finanţa reabilitarea unui nr. de 8
drumuri judeţene ce sunt nominalizate în anexa nr.4 la Proiectul de Hotărâre.
Cele 8 drumuri judeţene pe care dorim să le reabilităm, se regăsesc pe tot cuprinsul judeţului şi
am convingerea că după finalizarea acestor obiective de investiţii, vom asigura un grad sporit de
confort pentru toţi participanţii la traficul rutier judeţean.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care
le veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare,
vă propunem să adoptaţi proiectul bugetului împrumutului extern pe anul 2009, în forma în care este
prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.42/2009
privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe
anul 2009
având în vedere adresele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
nr.15.903/VB/10.03.2009 şi nr.15.912/VB/10.03.2009;
având în vedere prevederile art.58, alin.(3) şi (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Pentru anul 2009, veniturile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului
Vaslui, se stabilesc în sumă de 25.549,9 mii lei şi au următoarea structură:
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-mii leiTOTAL VENITURI:
25.549,9
I. Venituri curente
25.549,9
C. Venituri nefiscale
25.549,9
C2. Vânzări de bunuri şi servicii
25.549,9
Diverse venituri
25.549,9
• Fond de rulment
6.149,9
• Alte venituri
19.400,0
Art.2.- Pentru anul 2009, cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului
Vaslui, se stabilesc în sumă de 25.549,9 mii lei şi au următoarea structură:
-mii leiTOTAL CHELTUIELI:
25.549,9
-fond de rulment
6.149,9
-excedent
19.400,0
Art.3.- Sinteza veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului
Vaslui pe anul 2009, se prezintă în anexa nr.1.
Art.4.- Detalierea pe capitole şi articole a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2009, se prezintă în anexa nr.2.
Art.5.- Defalcarea pe ordonatori de credite a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2009, se prezintă în anexa nr.3.
Art.6.- Lista lucrărilor de pietruire, reabilitare şi /sau asfaltarea drumurilor comunale clasate
finanţate prin programul aprobat cu H.G. nr.577/1997, se prezintă în anexa nr.4.
Art.7.- Lista lucrărilor de alimentare cu apă a satelor finanţate prin programul aprobat cu H.G.
nr.577/1997, se prezintă în anexa nr.5.
Art.8.- Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 3 aprilie 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.42/3 aprilie 2009
SINTEZA
veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009

U.M.= lei
SPECIFICAŢIE
A. TOTAL VENITURI
l. 00.11 VENITURI CURENTE
C.
VENITURI NEFISCALE
C.2
Vânzări de bunuri şi servicii
36.11 Diverse venituri
36.11.10 Fondul de rulment
36.11. 50 Alte venituri
B. CHELTUIELI TOTALE:
54.11 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
54.11.08 Fond de rulment
98.11 EXCEDENT

SUMA
25.549.881
25.549.881
25.549.881
25.549.881
25.549.881
6.149.881
19.400.000
25.549.881
6.149.881
6.149.881
19.400.000

ANEXA Nr.2
la Hotărârea nr.42/3 aprilie 2009
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul
2009
U.M.= lei
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SPECIFICAŢIE

SUMA
25.549.881
6.149.881
6.149.881
19.400.000

CHELTUIELI TOTALE:
54.11 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
54.11.08 Fond de rulment
98.11 EXCEDENT

ANEXA Nr.3
la Hotărârea nr.42/3 aprilie 2009
SINTEZA
cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009
pe ordonatori de credite
U.M.= lei
SUMA
25.549.881
6.149.881
6.149.881
19.400.000

SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE
54.11 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
- Consiliul judeţean Vaslui
98.11 EXCEDENT

Anexa 4
la Hotărârea nr.42/3 aprilie 2009
LISTA
lucrărilor de pietruire, reabilitare şi/sau asfaltare a drumurilor comunale clasate prin HG 577/1997,
republicată, pe anul 2009
Denumire drum comunal
Nr.
crt Indicativ

0

1

Traseu

2
TOTAL JUDEŢ
LUCRARI IN CONTINUARE
DC 84 Băcani (DJ 245)-Suseni-Puţu Olarului-Ibăneşti1.
Mînzaţi,
DC 2
Dobrosloveşti (DC1) Unceşti-Măcreşti-Butucăria2.
Telejna
3. DC 64 Blăgeşti (DN 26) Sipeni
4. DC 53 DJ 244 A (Gara Roşieşti) - DJ 244 H - Viişoara
DC 74C DJ 242 G (Brădeşti) - Mănăstirea Grăjdeni (DJ 242
5.
F)
DC 137A DN 2 F (Bleşca) - Mănăstirea Poiana Borş - DJ 245
6.
B (Ivăneşti)
DC 86 DJ 245 C (Coroieşti) - Cîrţibaşi-Tunseşti-Suceveni
7.
(DJ 245 A)
DC 38 DJ 244 (Şişcani)-Mănăstirea D.Cantemir 8.
Grumezoaia-DJ 244 C (Urlaţi)
9. DC 163 DJ 245 (Floreşti) - Poieneşti Deal-DJ 245 M
10. DC 119 Negreşti (DJ 207 E) Cioatele
11 DC 153 DN 215 D - Glodeni
Str. Casa
Str.principală loc. Negreşti
12 Apelor
13 DC 62 DN 24 A - Cîrja
14 DC 17 Satu Nou (DN 24)-Portari
15 DC 47 DJ 244 A Roşieşti-Gura Idrici
16 DC 76 Criveşti (DJ 243 A)-Vizureni

Valoare Terme
pozitii kilometrice Km (mii lei) n PIF

3

4

5
14.400
6.900

km 4+000-13+615 9,615

6

2010

km 0+000-9+450
km 1+500-3+900
km 2+900-7+870

9,450
2,400
4,970

100
100
400

2009
2009
2009

km 0+000-2+524

2,524

300

2009

km 0+000-3+500

3,500

200

2009

km 5+500-10+800 5,500

200

2009

km 0+000-3+250
0+000-3+250
km 0+000-3+000
km 0+000-3+500

3,250 1.800
3,250
15
3,000 200
3,500 100

2009
2009
2009
2009

km 0+000-1+200
km 0+000-5+600
0+000-4+000
km 0+000-3+406
km 0+000-3+000

1,200
5,600
4,000
3,410
3,000

2009
2009
2009
2010
2010

200
985
100
100
100
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17. DC 109 Ştefan cel Maree (DN 15 D)-Brăhăşoaia
18. DC 37 Grumezoaia-Hoceni
19. DC 67 DJ 244 I Măluşteni
20. DC 65 DJ 244 I Ţuţcani
LUCRARI NOI
Denumire drum comunal
Nr.
crt Indicativ

0

1

Traseu

2

1. DJ 244E DN 24 B (Huşi)-Tătărăni-Boţeşti-DN 24 (Micleşti)
2. DJ 244 C Huşi (DN 24 B)-Pădureni-Leoşti-Văleni-UrlaţiD.Cantemir-DJ 244 A (Muşata)
3. DJ 159 E Gîrceni (DJ 159A) - Mălineşti - Mănăstire Mălineşti
4. DC 1
Vaslui-Delea-Zăpodeni-Ciofeni-Dobrosloveşti-DN
15 D
5. DJ 245 C Băcani (DJ 245) - Băltăţeni-Cepeşti-RădăieştiCoroieşti-Bogdăniţa-Schitu (DJ 245 A)
6. DJ 248 F DN 15 D (Negreşti) - Limită jud. Iaşi
7. DJ 243 Bîrlad (DN 24) - Pogana-Iana-Vadurile-IezerPuieşti-Fîntînele-Rădeni-Dragomireşti (DN 2 F)
8. DC 152 DJ 248-Bolaţi-Draxeni-Tufeştii de Jos

km 0+00-2+000
km 3+200-5+820
km 0+000-2+700
km 0+000-2+210

2,000
2,620
2,700
2,210

700
300
500
500

Termen
PIF
contr.

pozitii kilometrice Km

3

4

km 23+750-27+750 4,000
km 12+000-14+500
2,500
km 2+0000-5+000 3,000
km 3+600-10+000
6,400

2009
2010
2010
2010

6
700
450
200
100

km 0+000-25+000 25,00
100
0
km 0+000-2+500 2,500 500
km 13+400-23+400 10,00
5.000
0
km 0+000-8+350 8,350 450

Anexa nr.5
la Hotararea nr.42/3 aprilie 2009
LISTA
lucrărilor privind alimentarea cu apă a satelor pe anul 2009.
Nr.
PROGRAM 2009 Termen
Denumirea obiectivului
crt.
(mii lei)
PIF
TOTAL JUDEŢ
5.000
LUCRARI IN CONTINUARE
4.758
1 Alimentare cu apă comuna Micleşti, satul Chirceşti
100
tr.II2008
2 Alimentare cu apa comuna Ibăneşti, satul Mânzaţi
58
tr.IV.2008
3 Alim. apă Băcani, sat Băcani
400
tr.IV.2008
4 Alim.apă com. Dragomireşti sate Rădeni si Tuleşti
500
tr.IV.2008
5 Alim. apă com. Şt. cel Mare sat Şt. cel Mare
500
tr.IV.2008
6 Alim. apă com. Vultureşti, sat Buhăeşti
300
tr.IV.2008
7 Extindere alim. cu apă Vetrişoaia, sat Vetrişoaia
300
tr.IV.2008
8 Reabiltare alimentare cu apă, com Dimitrie Cantemir, sat Hurdugi
500
tr.IV.2008
9 Alim. apă, Comuna Oşeşti, sat Buda
400
tr.IV.2008
10 Alim.cu apă com. Mugeni, sate Schineni şi Sărăţeni
300
tr.IV.2008
11 Alim. apă com Lipovăţ, sat Chiţoc
400
12 Alim. apă com. Epureni, sate Epureni, Bârlăleşti, Bursuci şi Horga.
100
13 Alim. apă com. Voineşti, sat Voineşti, Avrămeşti, Mărăşeşti
100
14 Alim. apă com. Munteni de Sus, sat Munteni de Sus
100
15 Alim. apă com. Gîrceni, sat Gârceni.
500
tr.IV.2008
16 Reab.sistem alim. apă com. Codăeşti, sat Codăeşti.
200
tr.IV.2008
LUCRĂRI NOI
242
17 Alimentare cu apă comuna , Buneşti - Avereşti, sat Avereşti..
24
18 Alimentare cu apă comuna Ghergheşti, sat Ghergheşti.
24
19 Alimentare cu apă comuna , Hoceni, sate Şişcani şi Tomşa.
24
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20
21
22
23
24
25
26

Alimentare cu apă comuna Laza, sat Sauca.
Alimentare cu apă comuna Măluşteni, sat Măluşteni.
Alimentare cu apă comuna Pădureni, sat Văleni.
Alimentare cu apă comuna Roşieşti, sat Gura Idrici.
Alimentare cu apă comuna Tăcuta sat Tăcuta.
Alimentare cu apă comuna Tanacu sat Beneşti.
Alimentare cu apă comuna Viişoara, sate Viişoara şi Vîltoteşti

24
24
24
24
24
24
24

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2009
In conformitate cu prevederile Legilor nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, dezbaterii dumneavoastră proiectul de hotărâre
privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul
2009.
La data prezentă veniturile acestui buget se situează la nivelul cifrei de 25.549,9 mii lei care se
compune din 6.149,9 mii lei fondul de rulment şi 19.400,0 mii lei sume alocate de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.
Cu adresa nr.15903/10.03.2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a repartizat
judeţului Vaslui suma de 14.400,0 mii lei pentru finanţarea Programului de pietruire, reabilitare,
modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate aprobat prin HG nr.1256/2005 de
modificare şi completare a HG nr.577/1997.
În anexa nr.4 la proiectul de hotărâre, se prezintă lista celor 28 de drumuri locale pe care dorim
să intervenim.
Analizând lista celor 28 de drumuri locale se poate observa că acestea cuprind întregul judeţ şi
o dată cu finalizarea acestora, am convingerea că vom asigura un grad sporit de confort pentru
participanţii la traficul rutier local.
Acelaşi minister, cu adresa nr.15912/10.03.2009, a repartizat judeţului Vaslui suma de 5.000,0
mii lei pentru finanţarea Programului de alimentare cu apă a satelor aprobat prin HG nr.577/1997 cu
modificările şi completările ulterioare.
În anexa nr.5 la proiectul de hotărâre, se prezintă lista cu cele 26 alimentări cu apă, din care 16
lucrări în continuare şi 10 lucrări noi.
Sumele prevăzute pentru alimentări cu apă şi pietruiri drumuri locale nu au corespondent la
partea de cheltuieli, deoarece aceste fonduri au un regim special şi anume pleacă de la partea de
venituri în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt locaţiile alimentărilor cu apă şi/sau
pietruirilor.
Fondul de rulment se situează la nivelul sumei de 6.149,9 mii lei şi la această dată nu este
propus a fi repartizat pe diverse destinaţii.
În conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, disponibilităţile fondului de rulment pot fi utilizate,
temporar, pentru acoperirea golurilor de casă sau pentru finanţarea unor investiţii din competenţa
autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul
colectivităţii.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care le
veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul privind veniturile si cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local
al judeţului Vaslui, pe anul 2009, în forma în care vă este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.43/2009
privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă
a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2009
având în vedere:
- necesitatea promovării în anul 2009 a unor acţiuni şi programe de interes public general, la
nivel judeţean, în domeniile cultură, sport şi culte religioase;
-dispoziţiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general ;
- Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor
pe ramură de sport, judeţene şi ale municipiului Bucureşti;
- Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui
pe anul 2009;
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,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic – Se aprobă Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor
nonprofit de interes general pe anul 2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Vaslui, 3 aprilie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexă la
Hotărârea nr.43/2009
Programul judeţean
pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit
de interes general pe anul 2009
(1) Autoritatea finanţatoare
Consiliul Judeţean Vaslui, în temeiul calităţii sale de autoritate finanţatoare, acordă finanţări
nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general. Domeniile de intervenţie selectate sunt: cultură, sport, culte.
(2) Scopul Programului
Scopul programului este stimularea organizaţiilor non-profit cu activitate în domeniul culturii, cultelor
şi sportului, pentru realizarea unor obiective de interes public local.
(3) Obiectivul general
Obiectivul general al Programului este încurajarea participării active a cetăţenilor la viaţa sociala şi
culturală a comunităţii.
(4) Obiectivele specifice
Obiectivele specifice ale Programului sunt :
• stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în valorificarea şi promovarea
potenţialului cultural al judeţului Vaslui;
• stimularea participării locuitorilor judeţului Vaslui la viaţa culturală, prin diversificarea ofertei
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culturale;
• valorificarea aptitudinilor individuale ale sportivilor din judeţul Vaslui într-un sistem organizat
de selecţie, pregătire şi competiţie, care să asigure autodepăşirea continuă şi obţinerea de
rezultate bune la concursuri naţionale şi internaţionale
• menţinerea unei bune stări de sănătate si consolidarea socializarii cetatenilor din judetul
Vaslui, prin incurajarea practicarii activitatilor fizice si sportive ;
• intretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive;
• intarirea rolului organizatiilor apartinand cultelor religioase in viata sociala si culturala a
comunitatii.
(5) Beneficiarii direcţi
Beneficiarii direcţi ai Programului sunt :
 organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza OG 26/2000, modificată şi aprobată prin
Legea 246/2005, cu activitate în domeniul educaţiei fizice, sportului, culturii si cultelor;
 cluburi sportive de drept privat şi asociaţii judeţene pe ramură de sport din judeţul Vaslui,
recunoscute conform legii ;
 organizatii cu personalitate juridica, non-profit, ale cultelor religioase recunoscute legal.
(6) Beneficiarii indirecţi
Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt locuitorii judeţului Vaslui, participanţi la activităţi culturale
şi sportive.
(7) Durata
Durata Programului este 09.04.2009 - 31.12.2009.
(8) Bugetul Programului
Suma totală alocată pentru Program în anul 2009 este de 350.000 lei.
(9) Procedura aplicată
Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui
contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Consiliul judeţean Vaslui, reprezentat de
preşedintele acestuia în calitate de ordonator principal de credite, şi beneficiar, în urma
aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte.
(10) Principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:
• libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce
desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni beneficiar, în condiţiile Legii
350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general;
• eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a
criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare
pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
• transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare
la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
• tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a
criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană
fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui
contractul respectiv;
• excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes regional
nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi
autoritate finanţatoare;
• neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei
activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de
finanţare;
• cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de
minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului.
(11) Comisia de gestionare a Programului
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În vederea gestionării Programului, se constituie, prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean,
Comisia pentru gestionarea Programului pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor
nonprofit de interes general pe anul 2009, denumită în continuare Comisia.
(12) Atribuţiile Comisiei
Atribuţiile Comisiei sunt următoarele :
• elaborarea Ghidului solicitantului, care va cuprinde condiţiile de eligibilitate a solicitanţilor,
proiectelor, activităţilor şi cheltuielilor, cerinţele minime pentru calificare, sumele minime şi
maxime care pot fi solicitate, contribuţia solicitantului la finanţarea proiectului, criteriile de
evaluare şi selecţie a proiectelor, instrucţiuni privind datele limită care trebuie respectate şi
formalităţile care trebuie îndeplinite ;
• elaborarea formatului standard pentru cererea de finanţare, a formatului contractului de
finanţare şi a altor formulare necesare ;
• primirea, evaluarea şi selectarea proiectelor ce vor fi finanţate;
• asigurarea publicităţii şi transparenţei Programului.
(13) Prevederi finale
În termen de 30 de zile de la publicarea Programului în Monitorul Oficial al României, Partea
a VI-a, Comisia va da publicităţii Pachetul informativ, care va cuprinde ghidul solicitantului,
formularul standard de cerere de finantare, contractul- cadru, precum şi grilele de evaluare.
Anunţul de participare la selecţia de proiecte va fi publicat în cotidiene de interes local, în
Monitorul Oficial al României şi pe site-ul autorităţii publice finanţatoare, www.cjvs.ro.
Documentele menţionate mai sus vor fi făcute publice pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui şi
vor fi puse la dispoziţie tuturor persoanelor interesate.
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă
a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2009
Doamnelor şi Domnilor Consilieri,
În temeiul articolului 2, lit. b din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Consiliul
judeţean Vaslui poate fi autoritate finanţatoare pentru realizarea unor obiective de interes local.
Potrivit atribuţiilor stabilite de acest act normativ, autoritatea finanţatoare trebuie să
stabilească anual programul propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile care va cuprinde,
aşa cum de altfel prevede şi legea, scopul şi obiectivele acordării finanţărilor nerambursabile,
categoriile de beneficiari eligibili, durata, bugetul, procedura aplicată.
În conformitate cu prevederile Legii 350/2005, atribuirea contractelor de finanţare
nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, în limita fondurilor publice
alocate programelor aprobate anual în bugetul Consiliului judeţean, cu respectarea principiilor de
liberă concurenţă, eficacitate a utilizării fondurilor publice, transparenţă, tratament egal, excludere a
cumulului, neretroactivitate şi cofinanţare.
În vederea selecţiei proiectelor, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de Program
judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul
2009, care se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a.
Scopul programului este stimularea organizaţiilor non-profit cu activitate în domeniul
culturii, cultelor şi sportului, pentru realizarea unor obiective de interes public local.
Obiectivul general al programului este încurajarea participării active a cetăţenilor la viaţa
sociala şi culturală a comunităţii.
Obiectivele specifice ale programului sunt :
• stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în valorificarea potenţialului cultural al
judeţului Vaslui;
• stimularea participării locuitorilor judeţului Vaslui la viaţa culturală, prin diversificarea ofertei
culturale;
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•

valorificarea aptitudinilor individuale ale sportivilor din judeţul Vaslui într-un sistem organizat
de selecţie, pregătire şi competiţie, care să asigure autodepăşirea continuă şi obţinerea de
rezultate bune la concursuri naţionale şi internaţionale
• menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor din judeţul
Vaslui, prin încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive ;
• întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive;
• întărirea rolului organizaţiilor aparţinând cultelor religioase în viaţa socială şi culturală a
comunităţii.
Selecţia domeniilor de intervenţie menţionate a avut în vedere faptul că sectoarele de activitate
non-profit de interes general, cum ar fi activităţile culturale, sportive şi cele desfăşurate de cultele
religioase, nu au beneficiat de finanţări nerambursabile din fonduri ale Uniunii Europene sau alte
instituţii donoare.
Potrivit prevederilor de la capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”, prin bugetul local pe
anul 2009, s-a alocat suma de 350.000 RON, pentru sprijinirea activităţilor culturale, sportive şi ale
cultelor religioase din judeţul Vaslui.
Pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, voi constitui, potrivit proiectului de
program, o comisie specială, care va întocmi, în termen de maxim 30 de zile, documentaţia pentru
elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, ce va cuprinde: cerinţele minime de calificare,
termenii de referinţă, instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice şi
financiare, instrucţiuni privind datele limită şi formalităţile ce trebuie îndeplinite, criteriile aplicabile
pentru evaluarea şi selecţia proiectelor.
Documentaţia va fi postată pe site-ul consiliului judeţean şi va fi pusă la dispoziţia tuturor
celor interesaţi, iar anunţul de participare va fi făcut public prin intermediul presei cotidiene locale.
Având in vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma prezentată.
Preşedinte,
Vasile Mihalachi
ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN
H O T A R A R E A Nr.44/2009
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al SC “Lucrări Drumuri şi
Poduri” SA Vaslui
având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.4/16.03.2009 a SC. LDP SA
Vaslui privind propunerea de a se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009;
având în vedere prevederile art.5, lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2008
privind măsuri economico-finaciare la nivelul unor operatori economici, modificată de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.222/2008;
în temeiul prevederilor art.91, alin.(1),lit. f) şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTARASTE:
Art.1.- (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al SC.”Lucrări Drumuri şi
Poduri” SA Vaslui, prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
al societăţii, se aprobă de către Preşedintele Consiliului judeţean Vaslui.
Art.2.- (1) Nivelul cheltuielilor, totale, aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi
cheltuieli, reprezintă limita maximă care nu poate fi depăşită decât în cazuri justificate, cu aprobarea
Consiliului judeţean Vaslui.
81

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor
totale, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Vaslui, 3 aprilie 2009
P R E S E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA
la Hotararea nr.44./3 .aprilie 2009
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009
al SC "Lucrari de Drumuri si Poduri" SA Vaslui
UM= lei
INDICATORI
A
I. VENITURI TOTALE, din care:
(rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)
1. Venituri din exploatare
din care:
a). Venituri din activitatea de baza
b) Venituri din alte activitati
c). Venituri din surse bugetare
din care:
- subventii pe produse si activitati
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
- transferuri
- prime acordate de la bugetul statului
- alte sume primite de la bugetul
de stat
d) Venituri din fonduri speciale
2. Venituri financiare
3. Venituri exceptionale
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
(rd. 15 + rd. 35 + rd.36)
1. Cheltuieli pentru exploatare
total, din care:
a) Cheltuieli materiale
b) Cheltuieli cu personalul, din care:
- salarii brute
- contributie asigurari sociale de stat
- ajutor somaj
- contributie asig.soc.pt.sanatate,
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
- contributie la asigurari pt accidente de munca si boli profesionale
- fond nat.unic asig soc.sanatate
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele
d) Cheltuieli prev. de art.26 din Legea buget de stat nr. 216/2001
din care:
- transferuri si subventii
e) Cheltuieli de protocol

BVC
Prevederi
Procent
aprobat
an
2.008
2009
(col. 3/col. 2)
1
2
3
4
0 1 4.500.000 4.950.000
110

Nr.
rand

0 2 4.470.000 4.917.000

110

0 3 4.120.000 4.532.000
0 4 350.000
385.000
05

110
110

06
07
08
09
10
11
12
13
14

4.240.689 4.664.759

110

15

4.180.689 4.604.759

110

16
17
18
19
20
21
22

1.898.381 2.125.663
1.271.972 1.342.209
991.244 1.050.719
193.292
218.549
9.912
5.254
59.474
54.637
8.138
2.543

111,9
105,5
106
113,06
53
91,8
31,2

23
24
25
26
27
28

30.000

33.000

110

8.138
9.912
300.000

2.543
10.507
300.000

31,2
106
100

3.000

3.000

100
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f) Cheltuieli reclama si publicitate
g) Cheltuieli cu sponsorizarea
h) Tichete de masa
i) Alte cheltuieli, din care:
- prestari servicii externe
- informatizare
- perfectionare personal
2. Cheltuieli financiare
3. Cheltuieli exceptionale
III. REZULTAT BRUT-(profit)
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE
din care:
- fond de rezerva
V. IMPOZIT PE PROFIT
VI. PROFITUL DE REPARTIZAT
din care:
a) Rezerve legale
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente
profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor
fiscale la impozitul pe profit
d) Alte repartizari prevazute de lege
e) Pana la 10% pentru participarea
salariatilor la profit
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividente, in cazul societ. nat., companiilor
nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazutela lit. a)-f)
VII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care:
1. Surse proprii
2. Alocatii de la buget
3. Credite bancare
- interne
- externe
4. Alte surse
VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII
din care:
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
2. Rambursari rate aferente
creditelor pentru investitii
- interne
- externe
IX. REZERVE, din care
I. Rezerve legale
II. Rezerve statutare
III. Alte rezerve
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
2. Costuri aferente volumului de activitate
3. Nr.prognozat de personal la finele anului
4. Nr.mediu personal total, din care:
5. Fond de salarii, din care:
a) fondul de salarii aferent posturilor vacante
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

97.000
607.336
592.336
10.000
5.000
30.000
30.000
259.311

3.000
3.000
100.000
727.887
712.887
10.000
5.000
30.000
30.000
285.241

41.490
217.821

45.638
239.603

10.891

11.980

46
47

82.772
20.693

91.049
22.763

48

103.466

113.811

49
50

82.772

91.049

51
52
53
54
55
56
57

82.772

91.049

82.772

91.049

58

82.772

91.049

40
41
42
43
44

3.000

100
103,1
119,8
120,3
100
100
100
100
110

45

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

4.500.000 4.950.000
4.180.689 4.604.759
100
100
89
89
991.240 1.050.719
66.682

103,8
110,1

102,3

70.404
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din care:
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala
potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
- premiul annual, potrivit art.7(4) din OUG nr. 79/2001
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca
angajat pe baza de contract individual
de munca
6. Castigul mediu lunar pe salariat
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana)
(rd.03/rd.70) in preturi curente
8. Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoana)
(rd.67/rd.70) - in preturi comparabile
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
cheltuieli totale X 1000
venituri totale
10. Plati restante - total
- preturi curente
- preturi comparabile
(rd.83x indicele de crestere a
preturilor prognozat)
11. Creante restante - total
- preturi curente
- preturi comparabile
(rd.86x indicele de crestere a
preturilor prognozat)

74
75

22.136
21.000

58.670

76

924.562

980.315

77

11.137

11.805,8

106

78

46.292

50.921

110

79
80
81

942,3

942,30

82
83
84

100.000

100.000

85
86
87

90.000

90.000

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
PRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al SC
“Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui
In conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008, modificată de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.222/2008, precum şi cu prevederile Ordinului Ministerului de
Finanţe nr.2121/5521 din 24 octombrie 2001 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri şi
cheltuieli, supun atenţiei dumneavoastră, bugetul de venituri şi cheltuieli al SC. “Lucrări Drumuri şi
Poduri” SA Vaslui, pentru anul 2009.
La întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al SC. Lucrări Drumuri şi Poduri
SA Vaslui, s-a avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind priorităţile ce se impun
în asigurarea resurselor de finanţare pentru desfăşurarea activităţii societăţii şi stabilirea cifrei de
afaceri ţinând seama şi de prevederile bugetului pe anul 2008 şi în funcţie de volumul estimat al
lucrărilor posibil de executat în anul 2009.
Comparativ cu anul 2008, structura bugetului nu a suferit modificări la partea de venituri ci
numai la cea de cheltuieli plecând de la contractele certe pe care le are SC LDP SA cu Consiliul
Judeţean Vaslui pentru activitatea de deszăpezire, cu consilii locale din teritoriu, cu diverşi agenţi
economici pentru prestări servicii, precum si cele care urmează a fi încheiate în cursul anului 2009.
Pentru anul 2009 volumul de activitate propus este de 4.950.000 lei structurat după natura
venitului dupa cum urmeaza:
a) venituri din activitatea de bază:
4.532.000 lei
b) venituri din alte activităţi:
385.000 lei
c) venituri financiare:
33.000 lei
Pentru realizarea volumului de activitate ne-am propus ca nivelul cheltuielilor aferente de 4.664.759
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lei sa fie structurat dupa cum urmeaza:
a) cheltuieli de exploatare
4.604.759 lei
b) cheltuieli exceptionale
30.000 lei
Structura cheltuielilor de exploatare pe ponderi in total cheltuieli se prezinta astfel:
Natura cheltuielilor
Valoare(lei)
Pondere in costuri
%
cheltuieli materiale,
2.125.663
45.58
care cuprind:
- cheltuieli cu materii prime si materiale
- cheltuieli cu carburanti, lubrifianti, piese de schimb;
- cheltuieli cu materiale consumabile (birotica);
2. cheltuieli cu manopera inclusiv
1.342.209
28,77
datoriile la stat aferente
3. cheltuieli cu amortismentele
300.000
6,43
4. alte cheltuieli care cuprind:
866.887
18,58
cheltuieli privind reparatii curente ale statiilor de mixturi asfaltice si introducerea sistemului de
management al calitatii si mediului;
- prestari servicii de catre terti cu transportul materiilor prime si materialelor ;
- cheltuieli cu utilitatile (telefoane, gaze naturale,apa ,energia);
- cheltuieli cu primele de asigurare prin efectul legii si licente de transport;
- cheltuieli cu deplasari, delegari,detasari;
- cheltuieli cu servicii bancare;
- diverse contracte prestari servicii efectuate de terti legate de specificul activitatii.
- cheltuieli cu informatizarea si pregatire profesionala;
-tichete de masa
-dobinzi la credite pe termen scurt
5.cheltuieli
exceptionale
30.000
0.64
(dobanzi si penalitati, eventuale litigii)
TOTAL
4.664.759
100
Pe anul 2009 conducerea SC LDP SA si-a propus realizarea unui volum de activitate de
4.637.000 lei cu un numar prognozat de 100 salariati.
Pe aceste considerente se are în vedere realizarea în anul 2009, a unui profit brut de 5.421 lei.
Pentru realizarea indicatorilor cuprinşi în bugetul de venituri şi cheltuieli, SC LDP SA îşi
propune ca pe langă lucrările deja contractate sa achizitioneze noi lucrari, precum si incheierea de
contracte prestari servicii cu diferiti agenti economici.
Pentru anul 2009, conducerea societatii isi propune în continuare luarea de masuri pentru
achitarea datoriilor la bugetul consolidat al statului la termenele prevazute de lege, pentru a nu fi in
situatia de a plati dobanzi si penalitati, precum si achitarea datoriilor curente fata de furnizorii de
materii prime si materiale pentru evitarea litigiilor. Deasemenea se va urmari incasarea la timp a
productiei realizate si prestarilor de servicii executate pentru a se putea desfasura activiatea in mod
ritmic, fara blocaje la executarea contractelor angajate.
Conducerea SC LDP SA şi-a propus sa realizeze în anul 2009 reparatii curente si modernizari
la statiile de mixturi asfaltice de la Balteni si Birlad, respectarea programelor de conformare privind
sistemul de management al calitatii si mediului, corelat cu pregatirea corespunzatoare a personalului
in domeniu .
Analizind cele expuse mai sus, la capitolul cheltuieli , suma prevazuta in bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2009 va creste cu 11,9% fata de prevederile anului 2008 la cheltuieli materiale si cu
6% la cheltuieli cu manopera datorita prevederilor legale privind salariul minim pe economie. In acest
context, profitul propus a se realiza in anul 2009 este 285.241 lei în creştere cu 10% faţă de cel
prognozat pe anul 2008, conducerea societăţii, propunându-şi să realizeze în continuare lucrări de:
modernizări la staţiile de mixturi astfaltice, ecologizari la depozitele de carburanti si batal de bitum ,
precum si alte cheltuieli pe care le presupune sistemul de management al calităţii , mediului si
securitatea muncii.
Ponderea cea mai mare în cheltuieli o deţin cheltuielile materiale compuse din cheltuieli cu
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materiile prime, cheltuieli cu lubrifianţi şi carburanţi, cheltuieli cu piesele de schimb, cheltuieli care
au o pondere de aproape 46,2% din total cheltuieli datorită uzurii mijloacelor de transport şi utilajelor
cu care se desfăşoară activitatea, urmând apoi cheltuielile cu manopera.
Domnilor consilieri,
Având în vedere cele prezentate mai sus şi cu convingerea unei preocupări susţinute din partea
conducerii, pentru administrarea eficientă a activităţii, în scopul realizării şi depăşirii pe cât posibil a
indicatorilor economico-financiari prognozaţi, în spiritul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.79/2008, modificată de Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.222/2008, vă propun să aprobaţi
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Lucrări Drumuri şi Poduri SA Vaslui, pentru anul
2009, în forma în care vă este prezentat.
PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.45/2009
privind validarea domnului HULUŢĂ TRAIAN, subprefect al judeţului Vaslui, ca membru al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
având în vedere dispoziţiile H.G. nr.256/11.03.2009 privind aplicarea mobilităţii pentru
domnul MARIAN SERGIU din funcţia publică de subprefect al judeţului Vaslui în funcţia publică de
inspector guvernamental şi ale H.G. nr.257/11.03.2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a
funcţiei publice de subprefect al judeţului Vaslui de către domnul HULUŢĂ TRAIAN;
în temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Încetează calitatea de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui a
domnului MARIAN SERGIU.
Art.2 – Se validează desemnarea domnului HULUŢĂ TRAIAN, subprefect al judeţului
Vaslui, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui.
Vaslui, 3 aprilie 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 validarea domnului HULUŢĂ TRAIAN, subprefect al judeţului
Vaslui, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
În vederea funcţionării eficiente şi realizării atribuţiilor în mod corespunzător, Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Vaslui are în componenţa sa, potrivit dispoziţiilor art.17 alin. (2) din
Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, ca membru al autorităţii un
subprefect al judeţului.
Potrivit dispoziţiilor art.5 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, subprefectul judeţului este membru
de drept al autorităţii teritoriale de ordine publică.
Având în vedere prevederile art.9 alin. (1) din H.G. nr. 787/2002, calitatea de membru al
autorităţii teritoriale de ordine publică se pierde în cazul în care titularul nu mai îndeplineşte funcţia
care a determinat desemnarea sa.
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Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.117/2008 privind validarea desemnării nominale a
membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, a fost validat domnul Marian Sergiu,
subprefect al judeţului Vaslui iar potrivit prevederilor H.G. nr.256/2009 acesta a fost numit în funcţia
publică de inspector guvernamental, pierzându-şi calitatea de membru al autorităţii.
Urmare acestui fapt prin H.G. nr.257/2009 este numit, cu caracter temporar, în funcţia publică
de subprefect al judeţului Vaslui, domnul Huluţă Traian.
Luând în considerare cele prezentate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre
privind validarea domnului HULUŢĂ TRAIAN, subprefect al judeţului, ca membru de drept al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui.
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.46/2009
privind eliberarea doamnei POAMĂ ELENA din funcţia de director adjunct al Bibliotecii
Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind
propunerea de eliberarea din funcţia de director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu
Spătarul” Vaslui, ca urmare a îndeplinirii, începând cu data de 31.03.2007, a condiţiilor cumulative
de vârstă standard de pensionare şi a stagiului minim de cotizare;
în conformitate cu prevederile art.41 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
în conformitate cu rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal din data de 3 aprilie
2009;
în temeiul art.91 alin. (1) lit. “a”, alin. (2) lit. “e” şi art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. – Doamna POAMĂ ELENA se eliberează din funcţia de director adjunct al
Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, ca urmare a îndeplinirii, începând cu data de
31.03.2007, a condiţiilor cumulative de vârstă standard de pensionare şi a stagiului minim de cotizare.
Vaslui, 3 aprilie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
E X P U N E R E DE M O T I V E
la proiectul de hotărâre eliberarea doamnei POAMĂ ELENA din funcţia de director adjunct al
Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
Prezentul proiect de hotărâre ce se prezintă spre analiza şi aprobarea dumneavoastră este iniţiat
ca urmare a faptului că doamna Poamă Elena – director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Nicolae
Milescu Spătarul” Vaslui, are îndeplinite, începând cu data de 31.03.2007, condiţiile cumulative de
vârstă standard de pensionare şi a stagiului minim de cotizare.
În conformitate cu prevederile art.41 alin. (5) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, raporturile de
muncă ale doamnei Poamă Elena au continuat cu acordul nostru pe funcţia de director al Bibliotecii
Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, până la data de 01 noiembrie 2007, când prin Hotărârea
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Consiliului Judeţean Vaslui nr.127/2007 a fost eliberată din funcţie, cu acordul părţilor.
Începând cu aceeaşi dată, tot prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.128/2007 a fost
numită în funcţia de director adjunct al acestei instituţii, acceptând, în acest fel, menţinerea în
activitate.
Prin proiectul de hotărâre prezentat dumneavoastră spre dezbatere şi aprobare am propus
retragerea acordului de menţinere în activitatea de director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Nicolae
Milescu Spătarul” Vaslui, a doamnei Poamă Elena.
Având în vedere că în conformitate cu prevederile art.91 alin. (2) lit. “e” din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior,
încetarea raporturilor de muncă ale conducătorilor instituţiilor publice de interes judeţean, rog ca
prin votul pe care îl exercitaţi să fiţi de acord cu proiectul de hotărâre prezentat.
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.47/2009
privind autorizarea Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui
de a accepta o donaţie în favoarea judeţului Vaslui
având în vedere:
- adresa nr.169/30.03.2009 a Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, înregistrată la
Consiliul judetean Vaslui sub nr.1952/02.04.2009, prin care se solicită autorizarea
acceptării preluării unei donaţii din partea domnului Marin Rotaru din satul Giurcani,
comuna Găgeşti, judeţul Vaslui, constând în 1565 de obiecte de arheologie şi 50,8
kilograme de aşchii şi nuclee din silex;
- Oferta de donaţie formulată sub semnătură privată de domnul Marin Rotaru, domiciliat în
satul Giurcani, comuna Găgeşti, judeţul Vaslui, şi înregistrată la Muzeul judeţean „Ştefan
cel Mare” Vaslui sub nr.67/28.01.2009;
- dispoziţiile art.3 din Decretul nr.478/1954 privitor la donaţiile făcute statului şi ale art.813
şi următoarele din Codul civil;
- dispoziţiile art.7, lit.”d” şi ale art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia;
în temeiul dispoziţiilor art.97 şi ale art.121, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judetean Vaslui;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – (1) Se autorizează Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui să accepte oferta
de donaţie formulată de domnul Marin Rotaru, cu domiciliul în satul Giurcani, comuna Găgeşti,
judeţul Vaslui, în favoarea judeţului Vaslui, constând în 1565 de obiecte de arheologie şi 50,8
kilograme de aşchii şi nuclee din silex, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre (partea I + partea II).
(2) Semnarea contractului de donaţie se va face de directorul Muzeului
judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui.
Art.2. – Bunurile prevăzute la art.1, alin.(1) devin proprietate publică a judeţului Vaslui
şi vor fi date în administrarea Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, instituţie publică cu
personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului judetean Vaslui, cu sediul în Piaţa
Independenţei, nr.1, Vaslui.
Vaslui, 3 aprilie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
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Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului judetean Vaslui: www.cjvs.ro

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind autorizarea Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui
de a accepta o donaţie în favoarea judeţului Vaslui
Prin adresa nr.169/30.03.2009 Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui solicită
consiliului judeţean acordul pentru preluarea sub formă de donaţie a 1565 de obiecte de arheologie şi a
50,8 kilograme de aşchii şi nuclee din silex aparţinând domnului Marin Rotaru, cu domiciliul în satul
Giurcani, comuna Găgeşti, judeţul Vaslui, în urma ofertei de donaţie formulată de către acesta.
Domnul Marin Rotaru, învăţător la Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Botez” din
localitatea Giurcani, doreşte să doneze muzeului judeţean bunurile menţionate, rezultate din cercetări
personale de teren din zona de Sud-Est a judeţului Vaslui, în special de pe Valea Elanului. Pasionat al
istoriei şi arheologiei a colaborat cu Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare”, participând la majoritatea
activităţilor culturale şi ştiinţifice din domeniu organizate de această instituţie. De asemenea, a
organizat un colţ muzeistic la şcoala din Giurcani care, în prezent, a fost desfiinţat, iar obiectelor
arheologice nu li s-a găsit un spaţiu special amenajat pentru păstrare şi expunere. În acest context
oferta de donaţie apare ca fiind şi necesară pentru asigurarea unor condiţii optime de păstrare a acestor
importante obiecte arheologice.
Potrivit art.121, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, donaţiile pot fi acceptate numai cu aprobarea
consiliului judeţean.
Totodată menţionez că, în conformitate cu dispoziţiile Decretului nr.478/1954 privitor
la donaţiile făcute statului şi ale art.813 şi următoarele din Codul civil, precum şi ale Legii
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, acceptarea donaţiei de către
Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare” trebuie să fie precedată de autorizarea Consiliului judetean Vaslui,
cu care se află în raporturi de subordonare. Prin prezentul proiect de hotărâre supus dezbaterii propun
şi mandatarea directorului muzeului judeţean pentru a semna contractul de donaţie.
Faţă de considerentele sus-menţionate am iniţiat proiectul de hotărâre privind autorizarea
Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui de a accepta o donaţie în favoarea judeţului Vaslui, 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 JUDETEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.48/2009
privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vaslui şi Direcţia Publică de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Vaslui în vederea implementării proiectului „CENTRUL DE
ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE”
având în vedere propunerile Direcţiei generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a
judeţului Vaslui, de a fi partener al Direcţiei Publice de asistenţă Socială. Aflată din Consiliului Local
al municipiului Vaslui, în implementarea proiectului de înfiinţare a „CENTRULUI DE ASISTENŢĂ
ŞI SPRIJIN PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE”, cu sediul în Vaslui, str.
Metalurgiei, solicitant fiind Direcţia Publică de Asistenţă Socială ;
având în vedere Manualul Operaţional pentru programe de Asistenţă Socială, respectiv,
capitolul IV, secţiunea a IV-a, paragraful 4.3.2., punctul 9;
având în vedere prevederile Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
familie;
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având în vedere dispoziţiile art.91, alin.(1), lit.f) şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă Acordul de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vaslui şi Direcţia Publică de Asistenţă Socială, din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Vaslui în vederea implementării proiectului „CENTRUL DE ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN
PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 – Se mandatează directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vaslui, domnul Ionel Armeanu Ştefănică, să semneze acordul de parteneriat
prevăzute la art.1.
Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.
Câte un exemplar se va comunica:
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
Direcţiei Publice de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local al mun. Vaslui.
Vaslui, 3 aprilie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
Anexa la HCJ nr.48/2009

Primăria municipiului Vaslui
Nr.7187/26.03.2009

D.G.A.S.P.C. Vaslui
Nr.260/02.04.2009
ACORD DE PARTENERIAT

Capitolul I. Cadrul General
Art. 1. Direcţia Publică de Asistenţă Socială, organizată în subordinea Consiliului Local Vaslui, cu
sediul în Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, reprezentată prin dl. ing. Vasile Pavăl în calitate de Primar,
şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, cu sediul în Vaslui, Şoseaua
Vaslui-Iaşi, nr. 1, reprezentată prin dl. Ionel Armeanu Ştefănică, în calitate de Director General
denumite în continuare Părţi,
în urma identificării intereselor comune în domeniul reducerii fenomenului violenţei în familie şi a
recunoaşterii reciproce a experienţei în domeniile de competenţă, îşi propun încheierea prezentului
Acord.
Art. 2. Parteneriatul rezultat din semnarea prezentului acord se desfăşoară în conformitate cu:
1. Legea nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
2. Hotărârea Guvernului României nr. 686 din 12 iulie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale
în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie;
3. Legea nr.40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea
socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006.
Capitolul II. Obiectul Acordului de parteneriat
Art. 3. Prezentul document are drept scop punerea de acord, între parteneri, a condiţiilor de colaborare,
respectiv obligaţiile şi drepturile părţilor, în vederea:
• Facilitării accesului victimelor violenţei în familie la serviciile sociale existente pe plan local;
• Monitorizării situaţiei persoanelor victime ale violenţei în familie şi stabilirea liniilor de
acţiune pentru diminuarea fenomenului.
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Capitolul III. Participarea părţilor
Art. 4. Direcţia Publică de Asistenţă Socială Vaslui, organizată în subordinea Consiliului Local
Vaslui, va înfiinţa un serviciu social denumit Centrul de asistenţă şi sprijin pentru victimele violenţei
în familie, la nivelul municipiului Vaslui, serviciu care va asigura:
primire şi găzduire temporară;
asistenţă şi îngrijire;
consiliere juridică;
consiliere psihologică, oferind sprijin în vederea adaptării la o viaţă activă şi a realizării inserţiei
sociale şi profesionale a victimei;
promovarea unor programe de reinserţie socială a victimelor violenţei în familie;
iniţierea şi derularea de programe speciale de protecţie şi asistenţă a victimelor violenţei în
familie;
consiliere ocupaţională pentru acordarea suportului pentru integrare în muncă, readaptarea şi
recalificarea profesională a persoanelor asistate, pe baza încheierii de convenţii cu agenţiile judeţene
pentru ocuparea forţei de muncă.
Art. 5.
DGASPC Vaslui va asigura:
¾ mediatizarea proiectului, respectiv aducerea la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate şi,
mai ales, a posibililor beneficiari de servicii specializate pentru victimele violenţei în
familie participarea la campanii de sensibilizare a opiniei publice asupra fenomenului
violenţei în familie;
¾ sprijin metodologic prin întocmirea metodologiei de lucru şi a procedurilor de respectat;
¾ formarea personalului nou angajat în cadrul Centrului de asistenţă şi sprijin pentru
victimele violenţei în familie Vaslui.
Art. 6. Părţile se angajează să menţină destinaţia clădirii construite pentru Centrul de asistenţă şi
sprijin pentru victimele violenţei în familie pentru o perioadă de minim 6 ani şi, ulterior acestei
perioade, menţine obiectul de activitate al Centrului în domeniul social, până la finalizarea duratei de
amortizare a obiectivului de investiţii, calculate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Capitolul IV. Condiţii de reziliere
Art.7. Orice necorelare sau litigiu care pot surveni între părţi privind derularea prezentului acord vor
fi rezolvate pe cale amiabilă, prin consultări.
Art.8. În cazul epuizării tuturor căilor amiabile, se va recurge la rezilierea prezentului Acord
de către oricare din părţile semnatare, prin notificarea în scris a celeilalte părţi.
Capitolul V. Clauze speciale
Art. 9. Părţile se angajează să-şi coordoneze declaraţiile, luările de poziţie şi alte manifestări
publice legate de prezentul Acord.
Art. 10. Părţile desemnează câte un reprezentant care să fie direct responsabil cu derularea Acordului.
Capitolul VI. Dispoziţii finale
Art. 11. Modificarea prezentului Acord se face prin act adiţional, cu acordul părţilor.
Art. 12. Părţile pot să încheie acorduri similare şi cu alte instituţii de stat sau organizaţii
neguvernamentale, în vederea realizării obiectivelor menţionate în prezentul acord.
Art. 13. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
Art. 14. Prezentul document are valabilitate pe o perioadă de doi ani de la data semnării, cu
posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor, care va fi menţionat în scris şi ataşat prezentului
acord.
Art. 15. Prezentul acord s-a încheiat astăzi .............................. în 2 exemplare, cu putere de original,
câte unul pentru fiecare parte.
Primăria Municipiului Vaslui

Primar
ing. Vasile Pavăl

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
Director General
prof. Ionel Armeanu Ştefănică
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CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Direcţia Publică de Asistenţă Socială din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Vaslui în vederea implementării proiectului „CENTRUL DE
ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE”
Cazurile de violenţă în familie înregistrate în trimestrul al IV-lea al anului 2008 în statisticile
Direcţiei de Muncă şi Incluziune Socială Vaslui sunt în număr de 210, dintre care femei în număr de
119 şi bărbaţi în număr de 91. Din numărul total al victimelor cei mai mulţi sunt copii (127 cu vârste
între 0-14 ani, 43 cu vârste între 14 – 18 ani), de unde putem deduce faptul că aceştia devin primele
victime ale fenomenului de violenţă domestică. Raportat la mediul de provenienţă, violenţa apare
îndeosebi în mediul rural (111 cazuri), mai ales în rândul persoanelor cu studii generale (73 cazuri) şi
care nu deţin o ocupaţie profesională (107 cazuri). Cei mai mulţi dintre aceştia beneficiază de diverse
alocaţii familiale sau ajutoare sociale (83). Din toate aceste date, putem concluziona faptul că violenţa
domestică apare cel mai adesea pe fondul lipsei veniturilor la nivel de familie, a nivelului de studiu
minimal, în familiile în care există între 2 – 5 copii. Dintre toate tipurile de agresiuni manifestate
(fizică, psihologică, economică, socială, sexuală), în cele mai multe cazuri acestea se manifestă
simultan (74 cazuri), fiind urmate de agresiunile fizice (68 cazuri), sau de cele fizice şi psihice la un
loc (49 cazuri).
Judeţul Vaslui se evidenţiază cu o creştere a natalităţii comparativ cu celelalte judeţe din ţară,
dar şi cu un fenomen în plină expansiune – sărăcia. Nivelul redus de trai al multor familii, şomajul
precum şi lipsa preocupărilor culturale reprezintă un factor favorizant pentru apariţia abuzului la toate
nivelurile: social, organizaţional (mediu şcolar) şi grupal ( în principal în familie
În municipiul Vaslui sărăcia cumulata cu ignoranţa, modele parentale violente şi abuz de
alcool constituie premise pentru apariţia fenomenului de violenţă în familie.
Având în vedere aceste premise considerăm că este absolut necesară încheierea unui acord de
parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Direcţia
Publică de Asistenţă Socială aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Vaslui, în vederea
înfiinţării unui centru de asistenţă şi sprijin pentru victimele violenţei domestice, pentru a încerca, pe
cât este posibil, stoparea acestui fenomen, care, din păcate, în ultimul timp a luat amploare, Direcţia
publică de asistenţă socială organizată în subordinea Consiliului Local al municipiului Vaslui având
calitatea de solicitant.
Faţă de considerentele menţionate mai sus vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în
forma prezentată.
PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 27 martie 2009, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Vaslui,
care are loc la ora 16,00
ORA 16,00
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, deschide lucrările
şedinţei arătând că din numărul total de 32 de consilieri judeţeni în funcţie, participă la lucrări un
număr de 27 de consilieri, lipsind următorii 5 consilieri: Dogaru Ciprian Cătălin, Mocanu Ramona
Maria, Rogozea Aurelian, Şteimberg Eugenia, Tiron Cristina Mihaela.
Din partea Instituţiei prefectului participă domnul prefect Ioan Ţibulcă .
Ca invitaţi iau parte:
- domnul Ionel Ştefănică Armeanu, director general, Direcţia generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui;
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- domnul Gheţău Ionuţ Cristian;
- domnul Ioan Macovei, subcomisar de poliţie;
- directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
judeţean;
- reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de radio şi televiziune.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Înainte de a prezenta ordinea de zi, daţi-mi voie să vă spun că astăzi este prezent domnul
prefect, căruia îi mulţumesc că asistă la şedinţa noastră. Nu vă spun cum îl cheamă şi câţi ani are, o sa
vă spună dumnealui!
*
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 validarea unui mandat de consilier judeţean;
2. Depunerea jurământului de către consilierul judeţean al cărui mandat a fost validat;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de
specialitate;
4. Proiect 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
şi a activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Vaslui în managementul şi implementarea proiectului;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru sectorul apă şi apă uzată –
judeţul Vaslui;
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de priorităţi a proiectelor din cadrul
Programului „Electrificare 2007-2009”;
7. Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea, în anul 2009, în parteneriat cu
ziarul „Obiectiv” a competiţiei „Cea mai curată comună” din judeţul Vaslui;
8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean Vaslui.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă propun suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâri:
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii diferenţei pentru executarea proiectului
„Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi”;
10. Proiect de hotărâre privind eliberarea şi numirea unui membru în Comisia
pentru protecţia copilului Vaslui.
Supun votului propunerea.
Cine este pentru? 27 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 27 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 10 puncte.
Cine este pentru? 27 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 27 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,
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.77 din Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor,
consilierii care au interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.
Dacă sunt asemenea situaţii, sunteţi obligaţi să anunţaţi înainte de începerea dezbaterilor
interesul patrimonial pe care-l aveţi în problema respectivă.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Ţinând cont că proiectele de hotărâri cuprinse pe ordinea de zi au fost dezbătute în cadrul
şedinţelor comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea să nu mai fie prezentate, cu excepţia
rapoartelor comisiilor de specialitate.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru? 27 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 27 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea ca proiectele de hotărâri de pe ordinea de
zi să nu mai fie prezentate, trecându-se direct la discuţii.
*
Cât priveşte modalitatea de vot, vă propun să folosim, pentru adoptarea proiectelor de
hotărâri, votul deschis, prin ridicarea mâinii, cu excepţia proiectului de hotărâre de la punctul 10
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? 27 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 27 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la adoptarea
proiectelor de hotărâri.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor 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-au pus la dispoziţie procesele-verbale
încheiate în şedinţele consiliului judeţean din 27 februarie şi 10 martie a.c., în vederea luării la
cunoştinţă a conţinutului acestora.
Precizez că în cadrul şedinţei aveţi posibilitatea să contestaţi conţinutul proceselor-verbale
şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţele amintite.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 27 februarie 2009.
Cine este pentru? 27 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 27 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului judeţean
din data de 27 februarie 2009.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 10 martie 2009.
Cine este pentru? 27 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 27 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului judeţean
din data de 10 martie 2009.
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*
Domnul Vasile Mihalachi
I. La primul punct dezbatem proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de
consilier judeţean.
Dau cuvântul domnului consilier Viorel Petcu pentru a prezenta procesul-verbal cu privire
la validarea mandatului consilierului supleant şi proiectului de hotărâre.
Domnul Viorel Petcu
Comisia de validare aleasă de Consiliul judeţean Vaslui în şedinţa de constituire din data
de 23 iunie 2008, a examinat, în conformitate cu prevederile art.892 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii
domnului Gheţău Ionuţ Cristian, consilier supleant ales la 1 iunie 2008 pe lista Partidului Democrat
Liberal. Există confirmarea, sub semnătura conducerii Partidului Democrat Liberal - Organizaţia
judeţeană Vaslui, potrivit căreia domnul Gheţău Ionuţ Cristian, înscris pe lista de candidaţi a locurilor
devenite vacante, face parte din partid.
În consecinţă, Comisia a hotărât să propună validarea domnului Gheţău Ionuţ Cristian, în
locul domnului Cărare Viorel al cărui mandat a rămas vacant ca urmare a încetării de drept înainte de
termen a mandatului de consilier judeţean.
Domnul Vasile Mihalachi
Vă mulţumesc, domnule Petcu. Şi acum să trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 27 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 ? 27 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 27 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
II. Domnul Vasile Mihalachi
Continuăm cu următorul punct, cel privind depunerea jurământului de către consilierul
supleant al cărui mandat a fost validat.
Îl invit pe domnul Gheţău Ionuţ Cristian pentru a depune jurământul.
Rog doamnele şi domnii consilieri şi invitaţi să se ridice.
Domnul Gheţău Ionuţ Cristian depune jurământul după care semnează cele două
exemplare ale jurământului, unul rămânând la dumnealui.
*
Domnul Vasile Mihalachi
III. La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate.
Dau cuvântul domnului secretar Gheorghe Stoica pentru a ne prezenta acest proiect de
hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
La şedinţa din 30 ianuarie 2009 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
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României, la data de 19 decembrie 2008. Domnul consilier Cărare fiind membru al Comisiei pentru
dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism,
administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean, acest loc a rămas vacant.
Prin urmare, 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, şi propun ca, în locul rămas vacant să fie
numit domnul Gheţău Ionuţ Cristian, consilier judeţean validat prin hotărârea adoptată în prezenta
şedinţă.
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? 27 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
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.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Juverdeanu Alin Florin, membru al comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
3. Iacomi George Adrian, membru al comisiei juridică şi de disciplină, administraţie
publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Sunt prezentate rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Cristina Vasiliu pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre supus
dezbaterii.
Domnul Cristina Vasiliu
Acest proiect se va realiza în parteneriat cu Consiliul judeţean Bacău, Consiliul judeţean
Iaşi, Consiliul judeţean Botoşani, Consiliul judeţean Neamţ şi Consiliul judeţean Suceava, şi
presupune achiziţionarea de echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului
ajutor calificat, şi vizează îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivel regional,
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, achiziţionarea 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,
creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi primirea ajutorului de urgenţă calificat într-un timp cât
mai scurt.
Consiliul judeţean Vaslui va contribui cu suma de 143.957,53 lei, această sumă
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) – cheltuieli neeligibile, inclusiv costurile
conexe, TVA, aferente proiectului.
Domnul Vasile Mihalachi
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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 ? 27 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 ? 27 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 ? 27 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 ? 27 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 ? 27 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 ? 27 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 ? 27 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 27 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
V. La punctul cinci de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea Master Planului pentru sectorul apă şi apă uzată – judeţul Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean, şi;
2. Iacomi George Adrian, membru al Comisiei juridică şi de disciplină, administraţie
publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
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- Sunt prezentate rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Tărnăuceanu pentru a ne prezenta acest proiect de hotărâre.
Domnul Teodor Tărnăuceanu
Firma Tahal Consulting Engineers LTD a elaborat acest Master Plan 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. Pentru ca tot ceea ce se va întreprinde să fie conform
cu acest Master Plan, trebuie îndeplinite 2 condiţii:
- să se realizeze conformarea cu angajamentele şi cu obiectivele convenite între Comisia
Europeană şi Guvernul României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la
colectarea şi tratarea apelor uzate urbane în judeţul Vaslui;
- să se realizeze conformarea cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate
consumului uman.
Ţin să vă aduc la cunoştinţă că de 12 ani s-a început reabilitarea sistemului de alimentare
cu apă la nivelul comunelor, iar la oraşe aceasta este în plină desfăşurare. De asemenea, avem în
vedere un alt mare proiect care este finanţat de Compania Naţională de Investiţii, astfel încât oraşe
precum Huşi, Negreşti sau Murgeni, vor beneficia de 20 de milioane euro. S-a reuşit până astăzi şă ne
apropiem de 80 de sisteme de alimentare cu apă ce se vor realiza în următorii 3 ani. Termenele sunt
foarte apropiate; în anul 2010 ar trebui să reuşim să asigurăm aceste sisteme de reabilitare cu apă la 40
de localităţi. Până în 2013 trebuie să asigurăm la aceleaşi localităţi şi canalizarea apei uzate.
Costurile pentru realizarea acestui proiect vor fi foarte ridicate, dar trebuie să facem în aşa
fel încât să atragem investiţii. Sunt sume enorme, peste 200 mii de euro. În perioada 2019-2037 va
trebui să avem sisteme de alimentare cu apă la fiecare comună.
Domnul Vasile Mihalachi
Să înţeleg că până în 2015 bem apă cu nitraţi, pesticide…?
Domnul Teodor Tărnăuceanu
Nu, domnule preşedinte.
Domnul Vasile Mihalachi
Sunt intervenţii? Nu?! Atunci să trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru? 27 voturi „pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
VI. La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre pentru
aprobarea listei de priorităţi a proiectelor din cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”.
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. Iacomi George Adrian, membru al Comisiei juridică şi de disciplină, administraţie
publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Sunt prezentate rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Teodor Tărnăuceanu pentru a ne prezenta şi acest proiect de
hotărâre.
Domnul Teodor Tărnăuceanu
În cadrul Programului „Electrificare 2007-2009” au fost depuse un număr de 16
documentaţii tehnice de consiliile locale din Bogdăneşti, Creţeşti, Drînceni, Ghergheşti, Hoceni,
Lipovăţ, Puieşti, Stănileşti, Viişoara şi Vinderei, reprezentând 15,951 km de extinderi reţele electrice
existente, cu o valoare de 2.364.783,783 lei, inclusiv TVA. Costurile sunt foarte ridicate, dar profit de
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prezenţa domnului prefect Ioan Ţibulcă ca să ne ajute…
Domnul Vasile Mihalachi
Întrebări? Nu sunt?! Atunci să trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru? 27 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
organizarea şi desfăşurarea, în anul 2009, în parteneriat cu ziarul „Obiectiv” a competiţiei „Cea
mai curată comună” din judeţul Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean, şi;
2. Iacomi George Adrian, membru al comisiei juridică şi de disciplină, administraţie
publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Sunt prezentate rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule Stoica, vă rog să ne prezentaţi proiectul de hotărâre supus dezbaterii.
Domnul Gheorghe Stoica
Scopul acestei competiţii „Cea mai curată comună” realizată în parteneriat cu ziarul
„Obiectiv”, este antrenarea 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 eficientă a potenţialului uman şi material din judeţul
Vaslui. Rezultatele au fost cele scontate. La iniţiativa ziarului „Obiectiv”…
Domnul Vasile Mihalachi
La iniţiativa noastră şi la oferta ziarului „Obiectiv”, domnule Stoica!
Domnul Gheorghe Stoica
La iniţiativa noastră, premiile se vor acorda acelor primari care vor reuşi să atingă
obiectivele prevăzute în 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.
Domnul Vasile Mihalachi
Este necesar să adaug şi eu ceva referitor la această iniţiativă a conducerii Consiliului
judeţean Vaslui. M-am gândit să iniţiem acest proiect, dar să premiem mai întâi primarul. Ce
urmărim? Capacitatea primarului de a mobiliza întreaga populaţie la acest proiect. De exemplu:
- sunt primari care pot spune unui cetăţean al comunei respective: „Mâine vreau să văd şi
eu gardul acela vopsit!”, sau
- alţi primari care pot spune, pur şi simplu : „Consiliul judeţean Vaslui a iniţiat un proiect
de hotărâre şi dacă puteţi să vă aduceţi şi dumneavoastră contribuţia vopsind acel gard.”
Dacă aveţi sugestii în legătură cu acest proiect de hotărâre, să le notăm şi să le introducem
în regulament.
Domnul Gheorghe Croitoru
Vin cu propunerea ca din comisia de premiere să facă parte şi câte un consilier judeţean.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule Croitoru, aţi furat ideea din pauză!
Domnul Vasile Mihalachi
Ce să fac şi eu, domnule preşedinte? Pun mâna pe ce pot!
Domnul Branişte Sorin
Salut domnii consilieri. Apreciez iniţiativa dumneavoastră, dar premiile mi se par cam
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mici.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă partidul vine cu sponsori, nu am nimic împotrivă ca aceste premii să crească. Ar
trebui, dacă sunteţi de acord, să contribuiţi şi dumneavoastră cu diurna pe o lună de zile.
Dacă nu mai sunt intervenţii, să trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 27 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 ? 27 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 ? 27 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 ? 27 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 27 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
Am uitat să vin cu propunerea de la început, ca toţi consilierii să contribuie cu diurna pe o
lună de zile.
Domnul Dumitru Buzatu
Numărul sponsorilor nu este limitat de ceva. Dacă este cineva care poate aduce un
sponsor… este foarte bine. Dacă nu se va găsi nici un consilier să-şi lase diurna pe o lună de zile, nu-i
nimic.
Domnul Vasile Mihalachi
Eu nu insist, pentru că la sfârşitul mapelor de şedinţă, veţi vedea un material prin care
putem să ajutăm un suflet de copil. Haideţi să facem ceva pentru acest copil!
*
Domnul Vasile Mihalachi
VIII. La punctul opt de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului
judeţean Vaslui.
Dau cuvântul domnului consilier Iacomi George Adrian, membru al comisiei juridică şi de
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta raportul de avizare la proiectul de hotărâre.
- Domnul Iacomi George Adrian prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz
favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
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Dau cuvântul doamnei Anton să ne prezinte proiectul de hotărâre supus dezbaterii.
Doamna Maria Anton
Am iniţiat acest proiect de hotărâre pentru a asigura o mai bună desfăşurare a activităţii în
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean, precum şi pentru a da o şansă tinerilor
absolvenţi ai studiilor superioare în domeniu, să ocupe un post în administraţia publică.
Astfel, propun transformarea postului de referent studii superioare din cadrul UIP, din grad
profesional debutant în gradul IV, precum şi transformarea calităţii unor posturi de funcţie de
execuţie, în regim contractual, din studii medii în studii superioare, după cum sunt prezentate în
expunerea de motive la prezentul proiect de hotărâre.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc, doamna Anton. Dacă nu sunt întrebări să trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 27 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 ? 27 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 ? 27 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 27 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IX. La punctul nouă de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea susţinerii diferenţei pentru executarea proiectului „Restructurarea Centrului de
recuperare şi reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi”.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Stamate Ioan, membru al comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
3. Iacomi George Adrian, membru al comisiei juridică şi de disciplină, administraţie
publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Sunt prezentate rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul d-lui Ionel Armeanu să ne prezinte proiectul de hotărâre supus dezbaterii.
Domnul Ionel Ştefănică Armeanu
Domnule preşedinte, stimaţi consilieri, după cum se ştie în anul 2008 a fost aprobat
proiectul „Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi”,
precum şi cofinanţarea contribuţiei proprii. Ulterior, în acelaşi an, D.G.A.S.P.C. a încheiat cu
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Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Vaslui,
contractul nr.12628 din 9 septembrie 2008. Când am semnat contractul, suma maximă care se putea
împrumuta de la Banca Mondială era de 970.000 euro. Studiile de fezabilitate comandate pentru acest
proiect erau prea scumpe însă, ajungând la 1.400.000 euro. Ceea ce vreau eu astăzi să vă spun este că
sunt convins că vom găsi pe piaţa noastră o firmă unde studiile de fezabilitate să ne coste mult mai
puţin, aproape 900.000 euro.
Domnul Vasile Mihalachi
Am reţinut, domnule Armeanu. Întrebări? Nu sunt?! Trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 27 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 ? 27 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 ? 27 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 27 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
X. La punctul zece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
eliberarea şi numirea unui membru în Comisia pentru protecţia copilului Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Stamate Ioan, membru al comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport şi;
2. Iacomi George Adrian, membru al comisiei juridică şi de disciplină, administraţie
publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Sunt prezentate rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule Stoica, aveţi cuvântul.
Domnul Gheorghe Stoica
Potrivit legii, din Comisia pentru Protecţia Copilului face parte şi un reprezentant al
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vaslui. Propunerea a fost ca în locul domnului Graur Florin să fie
numit domnul Ioan Macovei.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule Macovei, aveţi ceva să ne spuneţi?
Domnul Ioan Macovei
Domnule Preşedinte, eu am mai ocupat această funcţie în perioada 2000-2008.
Inspectoratul Judeţean De Poliţie a dat o decizie, ca reprezentantul din Poliţie să fie de la
criminalistică, şi m-au desemnat pe mine.
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*
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.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vor fi două buletine de vot: unul pentru eliberare iar celălalt pentru numire.
Vă prezint procedura de vot:
- consilierul votează „pentru”, lăsând neatins numele şi prenumele persoanei dacă doreşte
să o voteze, şi „contra”, barând numele şi prenumele persoanei dacă nu doreşte să o voteze.
Vă propun o scurtă pauză, timp în care vă vor fi înmânate buletinele de vot şi se va
desfăşura operaţiunea de votare.
*
PAUZĂ
*
DUPĂ PAUZĂ
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului consilier Partenie, pentru a ne prezenta procesul-verbal cu
rezultatul votului secret privind:
Domnul Eugen Partenie prezintă procesele verbale încheiate cu ocazia exercitării votului
secret.
- eliberarea unui membru al Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui, rezultatul
votului secret exercitat de către consilierii judeţeni şi preşedinte este de 27 voturi „pentru ”, nici un vot
„contra ” ;
*
- - numirea unui membru al Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui, rezultatul
votului secret exercitat de către consilierii judeţeni şi preşedinte este de 27 voturi „pentru ”, nici un vot
„contra ”.
Cei doi membri desemnaţi pentru eliberarea, respectiv numirea în funcţia de membru al
Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui, au întrunit numărul necesar de voturi.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule prefect, doriţi să spuneţi ceva?
Domnul Ioan Ţibulcă
Ţin să precizez că voi participa la şedinţele de consiliu atât cât voi putea.
Mai întâi, vreau să-i răspund domnului Preşedinte că în anul 2037, atât eu, cât şi
dumnealui vom avea 90 de ani ! Datoria noastră, a celor de la conducere, este să ne zbatem să aducem
fonduri europene. Am vorbit în această săptămână cu cei de la Guvern şi am aflat că judeţul Vaslui se
situează printre primele judeţe pe ţară la proiecte la fonduri accesate. Voi da tot sprijinul meu
Consiliului judeţean pentru realizarea acestor proiecte.
Domnul Vasile Mihalachi
Vă mulţumesc, domnule Prefect. Stimaţi consilieri, ţin să vă amintesc că aveţi în mapele
dumneavoastră o cerere de sponsorizare şi am încrederea că veţi răspunde afirmativ la aceasta. Haideţi
să ajutăm un copil care are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor ca să se facă bine. Vă mulţumesc.
Domnule Buzatu, parcă doreaţi să spuneţi ceva?
Domnul Dumitru Buzatu
Eu vreau să urez domnului Mihalachi şi domnului Prefect Ioan Ţibulcă multă sănătate.
Domnul Vasile Mihalachi
Vă mulţumesc că ne purtaţi de grijă.
*
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Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate declar închise lucrările şedinţei consiliului
judeţean. Vă mulţumesc pentru participare şi dumneavoastră, şi celor din presă.
ORA 17.10
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
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