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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.70/2009
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean
având în vedere cererea prin care doamna Mocanu Ramona-Maria a anunţat în scris
preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui cu privire la demisia din funcţia de consilier judeţean,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr.4153/10.06.2009;
având în vedere referatul constatator semnat de preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui şi de
secretarul judeţului prin care se propune a se lua act de situaţia apărută, înregistrat cu nr.4450 din 17
iunie 2009;
având în vedere dispoziţiile art.9, alin.(2), lit.a), alin.(3), art.10 si art.12 din Legea nr.393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lif. f) şi art.106, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul judeţean Vaslui ;
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H O T Ă R Ă ŞT E :
Art.1 - Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean deţinut
de doamna Mocanu Ramona-Maria, ales la alegerile locale pe lista Partidului Social Democrat in data
de 1 iunie 2008.
Art.2 - Locul de consilier judeţean deţinut de doamna Mocanu Ramona-Maria se declară
vacant.
Vaslui, 26 iunie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.71/2009
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean
având în vedere cererea prin care domnul Mitrea Remus a anunţat în scris preşedintele
Consiliului Judeţean Vaslui cu privire la demisia din funcţia de consilier judeţean, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 4432/16.06.2009;
având în vedere referatul constatator semnat de preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui şi de
secretarul judeţului prin care se propune a se lua act de situaţia apărută, înregistrat cu nr.4451 din 17
iunie 2009;
având în vedere dispoziţiile art.9, alin.(2), lit.a), alin.(3), art.10 si art.12 din Legea nr.393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lif. f) şi art.106, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul judeţean Vaslui ;
H O T Ă R Ă ŞT E :
Art.1 - Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean deţinut
de domnul Mitrea Remus, ales la alegerile locale pe lista Partidului Social Democrat in data de 1 iunie
2008.
Art.2 - Locul de consilier judeţean deţinut de domnul Mitrea Remus se declară vacant.
Vaslui, 26 iunie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.72/2009
privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni
având în vedere adresa nr.147/16.06.2009 a Partidului Social Democrat Organizaţia judeţeană
Vaslui, înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.4481/18.06.2009;
având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;
potrivit dispoziţiilor art.96, alin (9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţii
administraţiei publice locale, republicată;
în temeiul prevederilor art.892, art.893 şi ale art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind
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administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui ;
H O T Ă R Ă ŞT E :
Art.1. – Se validează mandatele de consilieri judeţeni ale domnului Trifan Ciprian Ionuţ şi
doamnei Lazăr Alina Carmen, înscrişi pe lista Partidului Social Democrat, mandate rămase vacante ca
urmare a demisiei domnului Mitrea Remus şi a doamnei Mocanu Ramona Maria.
Art.2. – Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios
administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi, de la comunicare.
Vaslui, 26 iunie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.73/2009
prin care se ia act de Sentinţa civilă a Tribunalului Vaslui nr.142/CA din 26 mai 2009
având în vedere Sentinţa civilă nr.142/CA din 26 mai 2009 a Tribunalului Vaslui;
în temeiul dispoziţiilor art.97, alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic: Se ia act de Sentinţa civilă a Tribunalului Vaslui nr.142/CA din 26 mai 2009,
prin care se dispune anularea parţială a dispoziţiilor Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui
nr.76/23.06.2008, privind invalidarea mandatului de consilier judeţean a domnului Panainte Florin şi
validarea mandatului de consilier judeţean a domnului Dumitru V. Marin.
Vaslui, 26 iunie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre prin care se ia act de Sentinţa civilă a Tribunalului Vaslui nr.142/CA
din 26 mai 2009
În urma alegerilor locale desfăşurate în data de 1 iunie 2008 domnul Dumitru V. Marin a fost
ales consilier judeţean pe listele Partidului Naţional Liberal.
Potrivit anexei nr.2, poziţia nr.1 a Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.76/2008 privind
validarea şi invalidarea unor mandate de consilieri judeţeni, mandatul domnului Dumitru V. Marin a
fost invalidat datorită neîndeplinirii condiţiei de eligibilitate - apartenenţa la formaţiunea politică.
Urmare acestui fapt în locul acestuia a fost validat în calitate de consilier judeţean supleant, ales pe
listele Partidului Naţional Liberal, domnul Panainte Florin.
Domnul Dumitru V. Marin a atacat la instanţa de contencios administrativ Hotărârea
Consiliului judeţean Vaslui nr.76/2008 cerând anularea parţială a acesteia.
În urma judecării cauzei Tribunalul Vaslui, prin Sentinţa civilă nr.142/CA/20 mai 2009, a
dispus anularea parţială a dispoziţiilor art.2 din Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.76/2008 doar
în ceea ce priveşte invalidarea mandatului de consilier judeţean ales la data de 1 iunie 2008 a
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domnului Marin V. Dumitru (anexa nr.2, poziţia nr.1), şi a dispoziţiilor art.4 din aceeaşi hotărâre doar
în ceea ce priveşte validarea mandatului de consilier judeţean supleant ales la data de 1 iunie 2008 a
domnului Panainte Florin (anexa nr.4, poziţia nr.6). Totodată instanţa validează mandatul de consilier
judeţean al domnului Dumitru V. Marin în cadrul Consiliului judeţean Vaslui. Precizăm că Sentinţa
civilă menţionată mai sus este definitivă şi irevocabilă, neputându-se face uz de căile de atac ordinare,
devenind astfel executorie şi obligatorie pentru părţile în cauză.
Faţă de considerentele sus-menţionate am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care se ia
act de Sentinţa civilă a Tribunalului Vaslui nr.142/CA din 26 mai 2009 pe care vă rog să-l aprobaţi în
forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.74/2009
privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009
având în vedere prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 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. – La partea de venituri a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009, aşa cum a fost
adoptat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 49/2009 privind rectificarea bugetului local al
judeţului Vaslui pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- lei VENITURI TOTALE:
- 390.100
din care:
- impozit pe profit de la agenţii economici
-42.100
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri
-348.000
Art.2.- La partea de cheltuieli a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009, aşa cum a
fost adoptat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 49/2009 privind rectificarea bugetului local
al judeţului Vaslui pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- lei CHELTUIELI TOTALE:
- 390.100
din care:
- cheltuieli de personal
+800
- bunuri şi servicii
-547.120
- fond de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale
-86.830
- alte transferuri
+31.500
- cheltuieli de capital
+211.550
Art.3.- 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.4.- Cheltuielile la capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe” se suplimentează cu suma
de 32,3 mii lei, din care 0,8 mii lei la cheltuieli de personal şi 31,5 mii lei la alte transferuri.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul „alte servicii publice generale”, se diminuează cu suma de 86,8
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mii lei la fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia autorităţilor locale.
Art.6.- Cheltuielile la capitolul „apărare” se suplimentează cu suma de 0,67 mii lei, la
cheltuieli cu bunuri şi servicii.
Art.7.- În cadrul capitolului „cultură, recreere şi religie”, cheltuielile salariale se diminuează
cu suma de 2,5 mii lei, iar contribuţiile se suplimentează cu suma de 2,5 mii lei.
Art.8. - Cheltuielile la capitolul „acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă” se
suplimentează cu suma de 11,7 mii lei. Cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de
10,2 mii lei, iar cheltuielile de capital se suplimentează cu suma de 1,5 mii lei.
Art.9.- Cheltuielile la capitolul „transporturi” se diminuează cu suma de 348,0 mii lei.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii se diminuează cu suma de 558,0 mii lei, iar cheltuielile de capital se
suplimentează cu suma de 210,0 mii lei.
Art.10.- Detalierea bugetului propriu, se prezintă în anexa nr. 5.
Art.11. - Detalierea bugetelor Centrului Militar Judeţean Vaslui şi a Oficiului de mobilizare a
economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare Vaslui, se prezintă în anexele nr. 6-7.
Art.12. - Detalierea bugetului Bibliotecii judeţene „N.M.Spătaru” din Vaslui, se prezintă în
anexa nr. 8.
Art.13.- Programul lucrărilor ce se finanţează din „sume defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru drumuri” se prezintă în anexa nr. 9.
Art.14. - Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică,
se prezintă în anexele nr. 10 şi 10a.
Art.15. - Anexele nr. 1-10a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 26 iunie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotararea nr.74/26 iunie 2009
SINTEZA
bugetului local al judetului pe anul 2009
rectificarea a ll - a
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 vanzarea unor bunuri apartinand domeniului
privat al unitatii administrativ- teritoriale
lll. 00.17 SUBVENTII
A. 42.02 Subventii de la bugetul de stat
00.19 De capital
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

Program Influente
aprobat
+,200.882.297 -390.100
127.455.480 -390.100
126.656.100 -390.100
24.891.100 -42.100
101.765.000 -348.000
799.380
0
236.000
0
563.380
0
11.685.100
0

U.M.=lei
Program
rectificat
200.492.197
127.065.380
126.266.000
24.849.000
101.417.000
799.380
236.000
563.380
11.685.100

11.685.100

11.685.100

0

61.724.397
0
61.724.397
61.724.397
0
61.724.397
31.723.397
0
31.723.397
30.001.000
0
30.001.000
17.320
0
17.320
200.882.297 -390.100 200.492.197
147.788.393 -601.650 147.186.743
59.197.117
800
59.197.917
21.607.522 -547.120 21.060.402
1.726.159
0
1.726.159
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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

589.160
17.827.537
3.080.168
40.430.730
3.330.000
53.310.778
53.100.778
53.100.778
210.000
210.000

-86.830
0
31.500
0
0
211.550
211.550
211.550
0
0

502.330
17.827.537
3.111.668
40.430.730
3.330.000
53.522.328
53.312.328
53.312.328
210.000
210.000

-216.874

0

-216.874

ANEXA Nr. 2
la Hotararea nr.74/26 iunie 2009
DETALIEREA
veniturilor bugetului local al judetului pe anul 2009
rectificarea a ll - a
Program
aprobat
TOTAL VENITURI
200.882.297
l. 00.02 VENITURI CURENTE
127.455.480
A. 00.03 VENITURI FISCALE
126.656.100
A1. 00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 24.891.100
A1.1. 00.05 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
42.100
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
01.02.01 Impozit pe profit de la agentii economici
42.100
A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
24.849.000
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 13%)
17.010.000
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
7.839.000
pt echilibrarea bugetelor locale(cota 22%)
A2. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
101.765.000
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
70.793.000
descentralizate la nivelul judetului
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri
11.250.000
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 19.262.000
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport
210.000
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funct 250.000
B. 00.12 VENITURI NEFISCALE
799.380
B.1
00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE
236.000
30.02.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
100.000
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri
55.000
30.02.08 Venituri din dividende
81.000
B.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
563.380
33.02.08 Venituri din prestari de servicii
115.000
33.02.50 Alte venituri din prestari de sevicii si alte activitati
250.000
35.02.50 Venituri din amenzi
30.000
36.02.50 Alte venituri
143.380
37.02.01 Donatii si sponsorizari
25.000
ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL
11.685.100
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului
11.685.100
privat al unitatii administrativ- teritoriale
lll. 00.17 SUBVENTII
61.724.397
42.02 Subventii de la bugetul de stat
61.724.397
00.19 De capital
31.723.397
42.02.05 Planuri si regulamente locale de urbanism,harti de risc
100.000
natural pentru cutremure si alunecari de teren
SPECIFICATIE

Influente
+,-390.100
-390.100
-390.100
-42.100

U.M.=lei
Program
rectificat
200.492.197
127.065.380
126.266.000
24.849.000

-42.100

0

-42.100

0

0

24.849.000
17.010.000
7.839.000

-348.000 101.417.000
70.793.000
-348.000 10.902.000
19.262.000
210.000
250.000
0
799.380
0
236.000
100.000
55.000
81.000
0
563.380
115.000
250.000
30.000
143.380
25.000
0
11.685.100
11.685.100
0
0
0

61.724.397
61.724.397
31.723.397
100.000
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42.02.09 Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale
si alimentare cu apa a satelor
42.02.09.01 Finantarea subprogramului privind pietruirea,
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
42.02.13 Subventii pentru finantarea programelor multianuae
prioritare de mediu si gospodarire a apelor
42.02.19 Subventii catre bugetele locale pentru finantarea 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
00.20 Curente
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
42.02.35 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor
de asistenta medico-sociale
IV. 45.02 SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL PLATILOR
EFECTUATE
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala

6.950.000

0

6.950.000

6.950.000

6.950.000

10.000.000

10.000.000

217.097

217.097

14.456.300

14.456.300

30.001.000
29.506.000

0

30.001.000
29.506.000

495.000

495.000

17.320

17.320

17.320

17.320

ANEXA Nr. 3
la Hotararea nr.74/26 iunie 2009
DEFALCAREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului local al judetului pe anul 2009
rectificarea a ll - a
Program
SPECIFICATIE
aprobat
CHELTUIELI TOTALE:
200.882.297
01.Cheltuieli curente
147.788.393
10. Cheltuieli de personal
59.197.117
20. Bunuri şi servicii
21.607.522
30. Dobanzi
1.726.159
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
589.160
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
17.827.537
55. Alte transferuri
3.080.168
57. Asistenţă socială
40.430.730
59. Alte cheltuieli
3.330.000
70. Cheltuieli de capital
53.310.778
71. Active nefinanciare
53.100.778
71.01 Active fixe
53.100.778
72. Active financiare
210.000
72.01 Active financiare
210.000
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-216.874
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
10.579.555
01. Cheltuieli curente
10.090.967
10. Cheltuieli de personal
7.209.197
10.01 Cheltuieli salariale in bani
5.686.668
10.03 Contribuţii
1.522.529
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
1.144.426
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
27.843
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
290.609
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
9.285
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
50.366
20. Bunuri si servicii
1.856.652
20.01 Bunuri si servicii
789.690
20.02 Reparaţii curente
100.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
51.790
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
100.000

Influente
+,-390.100
-601.650
800
-547.120
0
-86.830
0
31.500
0
0
211.550
211.550
211.550
0
0
0

U.M.=lei
Program
rectificat
200.492.197
147.186.743
59.197.917
21.060.402
1.726.159
502.330
17.827.537
3.111.668
40.430.730
3.330.000
53.522.328
53.312.328
53.312.328
210.000
210.000
-216.874

32.300
32.300
800
0
800
0
0
0
0
800
0
0
0
0
0

10.611.855
10.123.267
7.209.997
5.686.668
1.523.329
1.144.426
27.843
290.609
9.285
51.166
1.856.652
789.690
100.000
51.790
100.000
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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
55.02 Transferuri curente in strainatate
55.02.01 Contributii si cotizatii
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
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
51.01.24 Transferuri din bugetele consiilor locale si jud. pt. acordarea
unor ajutoare catre unitatile adm-terit. in situatii de extrema dificultate
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
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
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza

40.000
114.165
30.000
30.000
601.007
0
0
0
1.025.118
1.008.518
200.450
808.068
16.600
16.600
488.588
488.588
488.588

0
0
0
0
0
0
0
0
31.500
31.500
0
31.500
0
0
0
0
0

40.000
114.165
30.000
30.000
601.007
0
0
0
1.056.618
1.040.018
200.450
839.568
16.600
16.600
488.588
488.588
488.588

190.893
297.695

0
0

190.893
297.695

1.639.160
1.639.160
589.160
1.050.000
1.050.000
950.000

-86.830
-86.830
-86.830
0
0
0

1.552.330
1.552.330
502.330
1.050.000
1.050.000
950.000

100.000

0

100.000

-216.874
-216.874
-216.874

0
0
0

-216.874
-216.874
-216.874

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

670
670
670
3.470
-2.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0

186.298
181.170
181.170
67.970
7.200
4.600
2.000
1.000
400
98.000
5.128
5.128
5.128
5.128

287.409
267.409
120.091
87.655
230
1.030

0
0
0
0
0
0

287.409
267.409
120.091
87.655
230
1.030

4.530
375

0
0

4.530
375
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20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. 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
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

26.271
143.958
143.958
143.958
3.360
3.360
3.360
20.000
20.000
20.000
20.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26.271
143.958
143.958
143.958
3.360
3.360
3.360
20.000
20.000
20.000
20.000

23.858.420
22.855.869
9.865.528
7.727.184
2.138.344
1.587.293
42.733
418.445
19.287
70.586
1.624.021
931.609
79.400
414.000
18.600
114.800
16.250
17.600
1.300
8.800
21.662
15.000
15.000
15.000
109.950
109.950
109.950
11.241.370
11.241.370
78.900
11.089.970
2.000
70.500
1.002.551
1.002.551
1.002.551
531.000
91.251
20.300
360.000

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

23.858.420
22.855.869
9.865.528
7.727.184
2.138.344
1.587.293
42.733
418.445
19.287
70.586
1.624.021
931.609
79.400
414.000
18.600
114.800
16.250
17.600
1.300
8.800
21.662
15.000
15.000
15.000
109.950
109.950
109.950
11.241.370
11.241.370
78.900
11.089.970
2.000
70.500
1.002.551
1.002.551
1.002.551
531.000
91.251
20.300
360.000

2.080.000
1.510.000
15.000
15.000
1.495.000
495.000

0
0
0
0
0
0

2.080.000
1.510.000
15.000
15.000
1.495.000
495.000
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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 pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. 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
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. 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

495.000

0

495.000

1.000.000
1.000.000
570.000
570.000
570.000
570.000

0
0
0
0
0
0

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
209.850
2.000
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

0
0
0
-2.500
2.500
-7.000
0
-2.000
0
11.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11.364.550
11.317.818
2.107.718
1.651.387
456.331
332.579
8.320
83.669
6.048
25.715
353.850
209.850
2.000
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

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
12.395.610
4.094.500
415.000
6.071.900
240.000
500.000
185.000

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

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
12.395.610
4.094.500
415.000
6.071.900
240.000
500.000
185.000
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20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru
finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului
51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene
pentru finantarea unitatilor de asistenta medico -sociale
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursab.
57. Asistenţă socială
57.01 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
2. 70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.12 Consultanta si expertiza
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
2. 70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
80.02 ACTIUNI GENERALE ECON.,COM. SI DE MUNCA
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.18 Alte transferuri curente interne
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe

41.000
70.000
778.210
2.921.329
2.921.329

0
0
0
0
0

41.000
70.000
778.210
2.921.329
2.921.329

200.000

0

200.000

2.721.329

0

2.721.329

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

155.000
55.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

155.000
55.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000

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

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

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

1.001.000
769.800
78.500
75.000
3.000
500
691.300
691.300
691.300
231.200
21.200
21.200

11.760
10.210
10.210
10.210
0
0
0
0
0
1.550
1.550
1.550

1.012.760
780.010
88.710
85.210
3.000
500
691.300
691.300
691.300
232.750
22.750
22.750
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71.01.30 Alte active fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
72.01.01 Participarea la capitalul social al societatilor comerciale
84.02 TRANSPORTURI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
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

21.200
210.000
210.000
210.000

1.550
0
0
0

22.750
210.000
210.000
210.000

50.608.716
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
6.763.000
6.763.000
6.763.000
166.800
166.800
166.800
37.781.259
37.781.259
37.781.259
36.529.309
1.251.950

-348.000
-558.000
-558.000
-558.477
0
0
0
0
477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210.000
210.000
210.000
0
210.000

50.260.716
12.269.457
4.308.431
4.029.253
600
144.745
41.800
5.000
87.033
1.031.226
1.031.226
1.031.226
6.763.000
6.763.000
6.763.000
166.800
166.800
166.800
37.991.259
37.991.259
37.991.259
36.529.309
1.461.950

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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.74/26 iunie 2009
SINTEZA
cheltuielilor bugetului local al judetului pe ordonatori de credite pe anul 2009
rectificarea a ll - a
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
-Consiliul local Negresti
57.02 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATI IN ANUL CURENT
-Consiliul Judeţean Vaslui
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui

Program
aprobat
200.882.297
10.579.555
10.579.555
1.639.160
950.000
589.160
100.000

Influente
+,-390.100
32.300
32.300
-86.830
0
-86.830
0

U.M.=lei
Program
rectificat
200.492.197
10.611.855
10.611.855
1.552.330
950.000
502.330
100.000

-216.874

0

-216.874

-208.474
-8.400

0
0

-208.474
-8.400
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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 Jud. pt. conservare si promovare a culturii traditionale Vaslui
68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
-Centrul de zi Negresti
-Centrul medico-social Bacesti
-Centrul medico-social Ghermanesti
-Centrul medico-social Codaesti
- Consiliul judetean Vaslui
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
- Consiliul judetean Vaslui
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
- Consiliul judetean Vaslui
80.02 ACTIUNI GENERALE ECON, COMERC. SI DE MUNCA
- Consiliul judetean Vaslui - Centrul de afaceri
84.02 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
- Consiliul judetean Vaslui

185.628
670
186.298
180.128
0
180.128
5.500
670
6.170
287.409
0
287.409
98.620
0
98.620
188.789
0
188.789
23.858.420
0
23.858.420
4.500.000
0
4.500.000
3.284.000
0
3.284.000
1.980.000
0
1.980.000
2.000.000
0
2.000.000
500.000
0
500.000
15.000
0
15.000
11.579.420
0
11.579.420
2.080.000
0
2.080.000
1.000.000
0
1.000.000
247.000
0
247.000
248.000
0
248.000
585.000
0
585.000
11.364.550
0
11.364.550
3.314.550
0
3.314.550
2.000.000
0
2.000.000
1.752.000
0
1.752.000
1.900.000
0
1.900.000
1.655.000
0
1.655.000
743.000
0
743.000
86.117.613
0
86.117.613
82.534.400
0
82.534.400
200.000
0
200.000
1.800.000
0
1.800.000
148.329
0
148.329
773.000
0
773.000
661.884
0
661.884
155.000
0
155.000
155.000
0
155.000
10.737.933
0
10.737.933
10.737.933
0
10.737.933
1.001.000
11.760
1.012.760
1.001.000
11.760
1.012.760
50.608.716 -348.000 50.260.716
50.608.716 -348.000 50.260.716
2.484.187
0
2.484.187
2.484.187
0
2.484.187
ANEXA Nr.5
la Hotararea nr.74/26 iunie 2009

BUGETUL
Consiliului Judetean Vaslui pe anul 2009
rectificarea a ll - a
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
30. Dobanzi
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice

Program
aprobat
92.560.968
40.052.596
7.225.871
7.381.670
1.726.159
589.160
6.939.208

Influente
+,-390.100
-601.650
800
-547.120
0
-86.830
0

U.M.=lei
Program
rectificat
92.170.868
39.450.946
7.226.671
6.834.550
1.726.159
502.330
6.939.208
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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 pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. 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 nerambursab.
55.01.18 Alte transferuri curente interne(cotizatii)
55.02Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internat.)
55.02.01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
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
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
60.02 APĂRARE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente

1.969.168
11.021.360
3.200.000
-208.474
52.716.846
52.506.846
52.506.846
210.000
210.000

31.500
0
0
0
211.550
211.550
211.550
0
0

2.000.668
11.021.360
3.200.000
-208.474
52.928.396
52.718.396
52.718.396
210.000
210.000

10.579.555
10.090.967
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
0
0
0
1.025.118
1.008.518
200.450
808.068
16.600
16.600
488.588
488.588
488.588
190.893
297.695

32.300
32.300
800
0
800
0
0
0
0
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.500
31.500
0
31.500
0
0
0
0
0
0
0

10.611.855
10.123.267
7.209.997
5.686.668
1.523.329
1.144.426
27.843
290.609
9.285
51.166
1.856.652
789.690
100.000
51.790
100.000
40.000
114.165
30.000
30.000
601.007
0
0
0
1.056.618
1.040.018
200.450
839.568
16.600
16.600
488.588
488.588
488.588
190.893
297.695

589.160
589.160
589.160

-86.830
-86.830
-86.830

502.330
502.330
502.330

-208.474
-208.474
-208.474

0
0
0

-208.474
-208.474
-208.474

185.628
180.500
180.500
64.500
10.000

670
670
670
3.470
-2.800

186.298
181.170
181.170
67.970
7.200
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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
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
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
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursab.
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
66.02 SĂNĂTATE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare

4.600
2.000
1.000
400
98.000
5.128
5.128
5.128
5.128

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.600
2.000
1.000
400
98.000
5.128
5.128
5.128
5.128

287.409
267.409
120.091
87.655
1.030
375
26.271
143.958
143.958
143.958
3.360
3.360
3.360
20.000
20.000
20.000
20.000

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

287.409
267.409
120.091
87.655
1.030
375
26.271
143.958
143.958
143.958
3.360
3.360
3.360
20.000
20.000
20.000
20.000

11.579.420
11.124.069
2.000
2.000
18.119
3.964
4.270
1.300
8.585
0
0
0
85.950
85.950
85.950
11.018.000
11.018.000
11.018.000
455.351
455.351
455.351
91.251
14.100
350.000

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

11.579.420
11.124.069
2.000
2.000
18.119
3.964
4.270
1.300
8.585
0
0
0
85.950
85.950
85.950
11.018.000
11.018.000
11.018.000
455.351
455.351
455.351
91.251
14.100
350.000

585.000
15.000
15.000
15.000
570.000
570.000

0
0
0
0
0
0

585.000
15.000
15.000
15.000
570.000
570.000
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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
55.01 Transferuri interne
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 pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. 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
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.12 Consultanta si expertiza
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
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

570.000
570.000

0
0

570.000
570.000

3.314.550
3.314.550
82.300
23.300
0
1.000
58.000
32.250
32.250
32.250
0
3.200.000
350.000
2.850.000

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

3.314.550
3.314.550
82.300
23.300
0
1.000
58.000
32.250
32.250
32.250
0
3.200.000
350.000
2.850.000

661.884
61.884
14.674
11.671
3.003
2.212
59
608
25
99
47.210
25.000
22.210
600.000
600.000
600.000
600.000

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

661.884
61.884
14.674
11.671
3.003
2.212
59
608
25
99
47.210
25.000
22.210
600.000
600.000
600.000
600.000

155.000
55.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

155.000
55.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000

10.737.933
686.933
42.000
2.000
35.000
5.000
0
644.933
644.933
644.933
10.051.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10.737.933
686.933
42.000
2.000
35.000
5.000
0
644.933
644.933
644.933
10.051.000
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71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
80.02 ACTIUNI GENERALE ECON.,COMERC. SI DE MUNCA
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.18 Alte transferuri curente interne
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
72.01.01 Participarea la capitalul social al societatilor comerciale
84.02 TRANSPORTURI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor exter.
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursab.
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

10.051.000
10.051.000
10.000.000
51.000

0
0
0
0

10.051.000
10.051.000
10.000.000
51.000

1.001.000
769.800
78.500
75.000
3.000
500
691.300
691.300
691.300
231.200
21.200
21.200
21.200
210.000
210.000
210.000

11.760
10.210
10.210
10.210
0
0
0
0
0
1.550
1.550
1.550
1.550
0
0
0

1.012.760
780.010
88.710
85.210
3.000
500
691.300
691.300
691.300
232.750
22.750
22.750
22.750
210.000
210.000
210.000

50.608.716
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
6.763.000
6.763.000
6.763.000
166.800
166.800
166.800
37.781.259
37.781.259
37.781.259
36.529.309
1.251.950

-348.000
-558.000
-558.000
-558.477
0
0
0
0
0
477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210.000
210.000
210.000
0
210.000

50.260.716
12.269.457
4.308.431
4.029.253
0
600
144.745
41.800
5.000
87.033
1.031.226
1.031.226
1.031.226
6.763.000
6.763.000
6.763.000
166.800
166.800
166.800
37.991.259
37.991.259
37.991.259
36.529.309
1.461.950

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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
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ANEXA Nr. 6
la Hotararea nr.74/26 iunie 2009
BUGETUL
Centrului Militar judetean Vaslui pe anul 2009
rectificarea a ll - a
Cap.60.02 APARARE
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70.Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale

U.M.=lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
180.128
0
180.128
180.128
180.128
180.128
0
180.128
175.000
0
175.000
175.000
0
175.000
62.000
2.800
64.800
10.000
-2.800
7.200
4.600
4.600
1.000
1.000
400
400
97.000
97.000
5.128
0
5.128
5.128
0
5.128
5.128
0
5.128
5.128
5.128
ANEXA Nr.7
la Hotararea nr.74/26 iunie 2009

BUGETUL
Cons. jud. Vaslui (Oficiul de mobilizare a economiei si pregatire a teritoriului pentru aparare ) pe anul 2009
rectificarea a ll - a
Cap. 60.02 APARARE
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
5.500
0
5.500
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
5.500
0
5.500
TOTAL CHELTUIELI
5.500
670
6.170
1.Cheltuieli curente
5.500
670
6.170
20. Bunuri si servicii
5.500
670
6.170
670
20.01 Bunuri si servicii
2.500
3.170
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
2.000
2.000
20.30 Alte cheltuieli
1.000
1.000
ANEXA Nr. 8
la Hotararea nr.74/26 iunie 2009
BUGETUL
Bibliotecii Judetene " Nicolae Milescu Spatarul" Vaslui pe anul 2009
rectificarea a ll -a
Cap.67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
Program Influente
SPECIFICATIE
aprobat
+,TOTAL VENITURI
1.900.000
0
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
1.900.000
TOTAL CHELTUIELI
1.900.000
0
1.Cheltuieli curente
1.853.268
0
10. Cheltuieli de personal
1.643.718
0
10.01 Cheltuieli salariale in bani
1.287.268 -2.500
10.03 Contribuţii
356.450
2.500
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
266.900
-7.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
6.450
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
67.000
-2.000

U.M.= lei
Program
rectificat
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.853.268
1.643.718
1.284.768
358.950
259.900
6.450
65.000
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10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. 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

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

11.500
0

0
0
0
0
0

5.060
22.540
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.9
la Hotararea nr.74/26 iunie 2009
PROGRAMUL
lucrărilor ce se finanţează din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru drumuri si poduri
judetene pe anul 2009
UM = lei
Nr.
Cod
Denumire lucrare / obiectiv
Suma
crt.
1
TOTAL GENERAL, din care:
10.902.000
2 I.
CHELTUIELI CURENTE TOTAL, din care:
4.078.630
3 A.
Servicii pregătitoare aferente întreţinerii si reparării drumurilor publice
200.477
150.000
4 A.1.
Gestionarea drumurilor publice din administrare, TOTAL, din care:
5 A.1.1.
Cadastrul drumurilor publice
150.000
50.477
6 A.2.
Întocmirea documentaţiilor pentru lucrările de drumuri (avize, taxe, etc.)
7 B.
Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice
3.808.153
8 100
Întreţinere curentă pe timp de vară, TOTAL, din care:
2.908.153
9 100.1.1. Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice ( 28,780 km), TOTAL,
din care:
1.789.003
DJ 245 L : DN 24 (Costeşti) - Puntişeni - Chiţcani - Pârveşti - Mănăstire Pârveşti,
19.756
10
km0+000 - 4+000 (4,000 km)
DJ 246: DJ 247 (Codăeşti) - Rediu Galian - Tăcuta - Focşasca - Limita jud. Iaşi,
224.676
11
km 0+000-5+499, km 12+000-13+000 (6,499 km)
12
DJ 248 F : DN 15D (Negreşti) - Limită judeţ Iaşi, km: 0+000 - 1+800 (1,800 km)
94.676
13
Drum acces Poligon , str. Delea , municipiul Vaslui, (0,270 km)
59.215
DJ 244A:DN24(Gara Rosiesti)-Rosiesti-Valea lui Darie-Vutcani-Posta Elan14
142.425
Stuhulet-Ranceni-Berezeni(DN24A),km0+000-17+900(17,90 km)
DJ 244K:DN 24(Muntenii de Sus)-Baltati-Crasnaseni-Leosti-Vinetesti-Oltenesti15
49.307
Zgura,km0+000-8+000(8,000 km)
DJ 245A:Muntenii de Jos(DN 24)-Lipovat-Suceveni-Bogdana-Similisoara16
Gavanu-Morareni-Gherghesti-Valea Lupului-Lunca-Silistea-Iana(DJ 243)
245.178
,km0+000-12+030,km15+500-18+000(14,530 km)
DJ 247:lim.jud.Iasi-Codaesti-Emil Racovita-Danesti-Bereasa-Telejna-Zapodeni17
Balteni-Bejenesti-Sauca-DN 2F(Laza)km 50+174-60+074,km 66+650-68+650
111.477
(11,900 km)
DJ 245: DN 24 (Barlad) Drujesti-Bacani-Vulpaseni-Ghicani-Al. Vlahuta-Buda342.334
18
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
99.959
19
(Ghermăneşti), km 0+000-1+850 (1,850 km)
DJ 207: Rediu(DN 2F)-Brodoc-Bălteni-Răduieşti- Deleşti-Oşeşti-Valea Mare50.000
20
Negreşti (DN 15 D), km 0+000-23+515 (L= 23,515 km)
DJ 244D:Husi(DN 24B)-Avereşti-Buneşti-lim.jud.Iasi,km 0+000-8+800 L= 8,800 km
21
50.000
DJ 244:23 August (DN 24A)-Şuletea-Stoişeşti-Gara Banca-Sălcioara (DN 24)
50.000
22
0+000-11+800 (L=11,800 km)

20

DJ 244H:DJ 244-Viişoara-Urdeşti-Găgeşti-DJ 244 B, km 3+000-14+980
50.000
(L= 11,980 km)
DJ 245: DN 24 (Bârlad) -Drujeşti-Băcani-Vulpăşeni-Ghicani-Al. Vlahuţă-Buda100.000
24
Morăreni-Floreşti-Oprişiţa (DN 2F), km 12+743-22+700 (L= 9,957 km)
DJ 245D: DN 24 (Sălcioara) -Horoiata-Unţeştii-Ulea-Bogdăneşti-VişinariOrgoieşti-Căpuşneni-Fundu Văii- DJ 245A (Lipovăţ) 0+000-6+450, km 13+47525
50.000
14+675 (L= 7,650 km)
DJ 243A: Pogana (DJ 243) Crîngu Nou-Ciocani-Iveşti-Pogoneşti-Tutova-Criveşti26
50.000
Pochidia-Satu Nou-Limita jud. Galaţi, km 20+840-31+370 (L= 10,530 km)
27 101.1.5. Întreţinerea drumurilor pietruite ( 382,913Km), Total, din care:
1.119.150
28
DJ 242 B: DN 24 A (Popeni) - Limita jud. Galaţi, km 0+000-10+000 (10,000 km)
131.973
DJ 244 K: DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălţaţi - Crăsnăşeni - Leoşti 29
132.733
Vineţeşti - Olteneşti - Zgura, km 31+950-34+950(3,00 km)
DJ 244 M: DN 24 (Crasna) - Albeşti - Idrici de Sus - DJ 244 A (Idrici de Sus) ,
30
81.803
km 0+000-3+330, (3,330 km)
DJ 245 : DN 24 (Bărlad) – Drujeşti-Băcani-Vulpăşeni-Ghicani-Alexandru
31
Vlahuţă-Buda-Morăreni-Floreşti-Oprişiţa (DN 2 F), km 42+000-46+555, km
140.647
34+705-42+000 (11,850 km)
DJ 207 H :DN 2F(Vaslui)-Fabrica Ceramica-Chitoc-PoianaCaprioarei-Tabara de
32
21.839
Copii ,km 2+500-8+500(6,000 km)
33
DJ 244D:Husi(DN 24B)-lim.jud.Iasi,km8+800-25+500(16,700 km)
49.896
DJ 245 A : Munteni de Jos (DN 24) - Lipovăţ - Suceveni - Bogdana - Similişoara 34
Găvanu - Morăreni - Ghergheşti - Valea Lupului - Lunca - Siliştea - Iana (DJ 243),
28.538
km : 19+500-26+000 (6,500 km)
DJ 247 : Limită judeţ Iaşi - Codăeşti - Emil Racoviţă - Dăneşti - Bereasa - Telejna
35
- Zăpodeni - Bălteni - Bejeneşti - Sauca - DN 2F (Laza), km : 27+060 - 41+060,
75.952
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
36
66.326
(Oşeşti, Km:51+525-64+525 km 64+525-68+355, km 72+355-74+355(18,830 km)
DJ 284 : DN 24 B (Huşi)-Epureni-DudaPăltiniş-Fundătura-Arsura-DN 28
37
99.443
(Ghermăneşti), km 1+850-14+950 (13,100 km)
DJ 159 A: Băceşti ( DJ 159,km 0+000) - Gîrceni - Pungeşti (DJ159), km 0+709 38
30.000
10+720 (L = 10,011 km)
DJ 241 C : Limita jud. Bacău (Stejarul) - Doagele - Poiana - Pietrei - Dragomiresti
39
30.000
(DN 2 F), km 24+000 - 32 + 625 (L 0 8,625 km)
DJ 242 C : Limita jud. Galaţi (GaraDocăneasa) - Limita jud. Galaţi (Gara
40
40.000
Tălăşmani), km 6+000 - 14 + 000 (L = 8,000 km)
DJ 244 A : DN 24 (Gara Roşieşti ) - Roşieşti - Valea lui Darie - Vutcani - Poşta
41
40.000
Elan- Stuhuleţ Drînceni - Berezeni (DN 24 A), km 17 900 - 25 + 500 (L = 7,6 km)
DJ 245 B : Ghergheşti (DJ 245A ) - Corodeşti -Chetrosu - Draxeni - Rugăria 42
40.000
Ivăneşti (N 2 F ) 0+000 - 18 +130 (L = 18,130 km)
DJ 245 D : DN 24 (Sălcioara ) - Horoiata - Ulea - Bogdăneşti - Vişinari 43
Orgoieşti Căpuşneni - Fundu Văii - DJ 245 A ( Lpovăţ ) km 6+450-13+475,km
50.000
14+675-15+000, km 15+000-29+600(L=21,953 km)
44
DJ 280: Lim. jud. Iaşi- Ţibăneşti - DN 15 D , km 43+280-47+980 (L = 4,700 km)
30.000
45
DJ 248 G : DJ 248 A - Mânăstirea Rafaila , km 0+000-2+500 (L = 2,5000 km)
30.000
900.000
46 102
Întretinere curentă pe timp de iarnă
Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice,
47 C.
70.000
TOTAL, din care:
48 107
Siguranţa rutieră
70.000
49 II
CHELTUIELI DE CAPITAL, TOTAL, din care:
6.823.370
Stabilizare versanti pe DJ 284: Arsura - Pahnesti, Km 15+454 - 16+300(0,846 Km)
50
100.000
(Cofinantare)
51
Pod beton armat pe DJ 245B, Chetrosu
230.000
Elaborare SF+PT+DE pentru " Reparatii capitale la pod pe DJ 244I peste paraul
52
40.000
Sarateni, sat Sarateni, km 4+400"
Reabilitare DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L
53
450.000
(Costeşti), km 3+000-4+000 (1,000 km)
23
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67

68
69
70

Elaborare SF+PT+DE pe DJ 207 H: DN 2F (Vaslui) - Fabrica Ceramica-Chiţoc 70.000
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+000-3+330
70.000
km,4+430-5+600 (4,5km)
Elaborare SF DJ 245E:DN 24(Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ
70.000
245L(Costesti)km (4,5km)
Elaborare PT+DE pe DJ 244 I: Murgeni (DN 24 A) - Sărăţeni - Măşulteni - DC 67
50.000
, km 9+100-12+300 (3,200 km)
Reabilitare DJ 207H; DN 2F (Vaslui)- Fabrica de Ceramica-Chitoc-Poiana
1.850.000
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+0001.168.000
7+430(7,430km)
Reabilitare DJ 245:DN 24(Barlad)-Drujesti-Bacani-Vulpaseni-Ghicani-Alexandru
1.430.000
Vlahuta-Buda-Morareni-Floresti -Oprisita(DN2F), km22+700-33+200(10,500km)
Reabilitare DJ 246A:DN 24(Moara Domneasca)-Feresti-Bereasa-DJ247(Tatarani),
800.370
km0+000-1+400(1,400km)
Reabilitare DJ 248B:limita jud.Iasi-Negresti(DN 15D), km65+000130.000
68+740(3,740km)
Elaborare PT si taxe la treceri peste calea ferata pe DJ 244B
25.000
Elaborare PT+DE pentru "Reabilitare DJ 246A: DN 24)Moara Domneasca)40.000
Feresti-Bereasa-DJ247 (Tatarani), km 1+311-5+834 (4,523 km)
Elaborare PT+DE pentru "Reabilitare DJ 243E: DJ 243B- Coroiesti, km 3+00060.000
6+380 (3,380 km)
Elaborarea documentatie tehnico-economica pentru DJ 243A Pogana (DJ 243)Crangul Nou- Ciocani-Ivesti-Pogonesti-Tutova-Crivesti-Pochidia-Satu Nou-Limita
70.000
Jud. Galati, km 20+340-22+749, km 31+370-33+940
Elaborare documentaţie tehnică : SF + PT+DE pentru Reabilitare drum judeţean
DJ 245 B :Ghergheşti (DJ 245 A ) - Corodeşti - Chetrosu - Draxeni - Rugăria 50.000
Ivăneşti (DN2 F), km 0+000 - 1 + 500 (L = 1,500 km)
Elaborare documentaţie tehnică : SF + PT+DE pentru Reabilitare drum judeţean
DJ 242 F : Trestiana (DJ 242) - Grăjdeni - Mânăstirea Grăjdeni, km 0+000-6+900,
50.000
8+600-13+900 (L= 12,2 km)
Elaborare documentaţie tehnică : SF + PT+DE pentru Reabilitare drum judeţean
30.000
DJ 244 J : DN 24 A (Epureni) - Horga , km 0+000-2+000 (L = 2,00 km)
Elaborare documentaţie tehnică : SF + PT+DE pentru Reabilitare drum judeţean
40.000
DJ 243 B : Bîrlad (DJ 243) Crîng - Ciocani - Movileni - Coroieşti de Sus - Limita
jud. Bacău, km 7+850-10+850 L =3,00 km
ANEXA Nr.10
la Hotărârea nr.74/26 iunie 2009
LISTA
obiectivelor de investitii cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2009
rectificarea a ll - a
U.M.=lei

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

1 TOTAL CHELTUIELI
2 A. Lucrari in continuare
3 B. Lucrari noi
4 C. Alte cheltuieli de investitii
5 51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
6 -Consiliul judetean Vaslui
7 C. Alte cheltuieli de investitii
8 60.02. APARARE
9 -Consiliul judetean Vaslui
10 C. Alte cheltuieli de investitii
11 61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

Suma
52.842.628
17.006.102
31.685.259
4.151.267
488.588
488.588
488.588
5.128
5.128
5.128
20.000
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12 - Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
20.000
13 C. Alte cheltuieli de investitii
20.000
14 65.02 INVATAMANT
1.028.651
15 -Consiliul judetean Vaslui
471.551
16 C. Alte cheltuieli de investitii
471.551
17 -Scoala "Aurora" Vaslui
14.100
18 C. Alte cheltuieli de investitii
14.100
19 -Scoala pentru surzi Vaslui
533.000
20 A. Lucrari in continuare
531.000
531.000
21 - Sala de sport
22 C. Alte cheltuieli de investitii
2.000
23 Centrul judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui
10.000
24 C. Alte cheltuieli de investitii
10.000
25 66.02 SĂNĂTATE
74.200
26 - Consiliul judetean Vaslui
74.200
27 A. Lucrari in continuare
70.000
70.000
28 - "Demolare pavilion 2 si 3 Spitalul Vaslui si imprejmuire gard"
29 C. Alte cheltuieli de investitii
4.200
30 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
46.732
31 -Biblioteca judeteana Vaslui
46.732
32 A. Lucrari in continuare
46.732
46.732
33 -Amenajare si modernizare sediu Biblioteca judeteana Vaslui
34 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
600.000
35 - Consiliul judetean Vaslui
600.000
36 C. Alte cheltuieli de investitii
600.000
37 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
100.000
38 -Consiliul judetean Vaslui
100.000
39 C. Alte cheltuieli de investitii
100.000
40 74.02. PROTECTIA MEDIULUI
10.051.000
41 - Consiliul judetean Vaslui
10.051.000
42 A. Lucrari in continuare
10.000.000
- Reabilitare sistem de alimentare cu apa,a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a
43
10.000.000
apelor uzate din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti
44 C. Alte cheltuieli de investitii
51.000
45 80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA
22.750
46 -Consiliul judetean Vaslui
22.750
47 C. Alte cheltuieli de investitii
22.750
48 84.02. TRANSPORTURI
37.991.259
49 -Consiliul judetean Vaslui
37.991.259
50 A. Lucrari in continuare
6.358.370
51 -Stabilizare versanti la DJ 284:Arsura-Pahnesti,km. 15+454-16+300 (0,846 km) - cofinantare 300.000
230.000
52 - Pod beton armat pe DJ 245 B Chetrosu
- ReabilitareDJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) -Zizinca- Deleni - Moreni- DJ 245 L (Costesti),km
450.000
53
3+000-4+000 (1,000km)
-Reabilitare DJ 207 H:DN2 F(Vaslui) -Fabrica Ceramica -Chitoc-Poiana Caprioarei,km
1.850.000
54 0+000-1+000,km 2+500-4+200 (2,700km)
55 -Reab.DJ 244E: DN24B (Husi)-Tatarani- Botesti-DN24(Miclesti),km 0+000-7+430 (7,430km 1.168.000
- Reabilitare DJ 245: DN 24 (Barlad) -Drujesti-Bacani-Vulpaseni-Ghicani-Al.Vlahuta -Buda1.430.000
56 Morareni-Floresti - Oprisita (DN 2 F),km 22+700-33+200(10,500km)
- Reabilitare DJ 246 A: DN 24 (Moara Domneasca) -Feresti- Bereasca - DJ 247 (Tatarani),km
800.370
57
0+000-1+311 (1,311 km)
130.000
58 - Reabilitare DJ 248 B : limita jud.Iasi -Negresti (DN 15D), km65+000-68+740(3,740km)
59 B. Lucrari noi
30.170.939
236.470
60 -Reabilitare DJ 207 E Rediu-Negresti
237.170
61 -Reabilitare DJ 248 limita Jud.Iasi-DJ 207 Buda (Osesti)
23.325.299
62 -Reabilitare DJ 244 B Cretesti de Sus-Murgeni
653.000
63 -Reabilitare DJ 244 E din DN 24 B (Husi) -Tatarani - Botesti -DN 24 (Miclesti)
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(km.19+600-23+600 si 25+350-25+750)
-Reabilitare DJ 244 C : Husi (DN 24 B) -Padureni - Leosti - Valeni -Urlati -D.Cantemir -DJ
64 244 A (Musata) km. 12+000-14+500
65 -Reabilitare DJ 159 E Garceni (DJ 159 A) Malinesti - Manastirea Malinesti km.2+000
66 -Reabilitare DJ 248 F : din DN 15 D (Negresti) Limita jud. Iasi km. 1+800 -3+ 726
-Reabilitare DJ 243: din DN 24 (Barlad) -Pogana - Iana- Vadurile- Iezer -Puiesti -Fântânele 67
Rădeni - Dragomireşti (DN 2F) ;km. 0+000-23+400 si 27+900-52+500
68 C. Alte cheltuieli de investitii
69 87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
70 -Consiliul judetean Vaslui
71 B. Lucrari noi
72 -Reabilitarea Centrului cultural istoric al Municipiului Barlad
73 C. Alte cheltuieli de investitii

420.000
162.000
470.000
4.667.000
1.461.950
2.414.320
2.414.320
1.514.320
1.514.320
900.000

ANEXA nr.10 a
la Hotărârea nr.74/26 iunie 2009

Nr.
crt.
1
2
3
4

5

6

7

8
9
10
11

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

LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2009
rectificarea a ll - a
UM = lei
Canti- Preţ
Valoare
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii U.M
tate unitar
TOTAL CHELTUIELI
lei
x
x 4.620.967
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 administrativ lei
x
x
200.000
-Plotter format A0 - la proiectul "Consolidarea capacitatii autoritatilor
publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in gestionarea
buc
1
17.630 17.630
infrastructurii transfrontaliere"
-Scanner format A0 -la proiectul "Consolidarea capacitatii autoritatilor
publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in gestionarea
buc
1
25.370 25.370
infrastructurii transfrontaliere"
- Scanner format A3 - la proiectul "Consolidarea capacitatii autoritatilor
publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in gestionarea
buc
1
13.330 13.330
infrastructurii transfrontaliere"
-Calculator +monitor 20" - la proiectul "Consolidarea capacitatii
autoritatilor publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in gestionarea buc
2
5.160 10.320
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 jud Vs" buc
17 4.671,41 79.414
-Programe antivirus
buc
52 163,46 8.500
60.02. APARARE
lei
x
x
5.128
-Consiliul judetean Vaslui(Centrul Militar)
lei
x
x
5.128
- calculator (cu licente sistem operare)
buc
2 2.200,00 4.400
-sistem DELL-E 450 -COMPUTING SYSTEMS(restanta din anul 2008) lei
x
x
728
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
lei
x
x
20.000
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
lei
X
X
20.000
- Retea structurata voce-date a Centrului judetean pentru Coordonarea si
lei
x
x
20.000
Conducerea Interventiei
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24 65.02 INVATAMANT
25 -Consiliul judetean Vaslui
26
-Cofinantare microbuz transport persoane
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul de investitie ,,
27 Centru pentru educatie incluziva Negresti (inclusiv avize)
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul de investitie ,,
28 Centru pentru educatie incluziva Husi (inclusiv avize)
- TVA pt.microbuz transport persoane -proiect "Centrul transfrontalier
29 de resurse pt.educatia incluziva -Pentru Copii!"
-TVA pt.echipament video si instalatie sonorizare - proiect "Centrul
30 transfrontalier de resurse pt.educatia incluziva -Pentru Copii!"
31 -Scoala "Aurora" Vaslui
32 - robot de bucatarie restanţă din anul 2008
33 Şcolii pentru surzii Vaslui pe anul 2009
34 - cheltuieli pt. diriginre santier
35 Centrul judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui
36 - Program de contabilitate
37 66.02 SĂNĂTATE
38 -Consiliul judetean Vaslui
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Reabilitarea
39 ,modernizarea si echiparea Spitalului judetean de urgenta Vaslui"
40 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
41 -Consiliul judetean Vaslui
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Reabilitarea, moder.
42 si dotarea Centrului medico-social Ghermanesti" (inclusiv avize)
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Reabilitarea,
43 moderniz. si dotarea Centrului medico-social Codaesti" (inclusiv avize)
44 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
45 -Consiliul judetean Vaslui
46 -Studii si harti de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren
47 74.02. PROTECTIA MEDIULUI
48 - Consiliul judetean Vaslui
49 - Avize
50 80.02 ACTIUNI GENERALE ECON,COMERC SI DE MUNCA
51 -Consiliul judetean Vaslui
52 - Taxe ISC si Casa Constructorului
53 84.02. TRANSPORTURI
54 -Consiliul judetean Vaslui
- SF si PT ,taxe, comisioane,acorduri,avize , doc.cadastrala si lucrari la
55 Consolidare terasamente pe DJ 243, km 8+500-km 9+500,com.Perieni
- SF si PT pentru stabilizare versanti la DJ 244C Husi-Padureni,km
56 0+600-km2+200
- SF si PT pentru amenajare ravena la DJ 245 D, localitatea Fundu
57 Vaii,com. Lipovat
-Elaborare SF+PT+DE pe DJ 207 H:DN2 F(Vaslui) -Fabrica Ceramica 58 Chitoc-Poiana Caprioarei,km 0+000-1+000, km 2+500 -4+200 (1,500km)
-Elaborare SF+PT+ DE pentru Reabilitare DJ 244 M : DN24 (Crasna 59 Albesti- Idrici de Sus,km 0+000-3+330 )
-Elaborare SF+PT+DE pentru Reabilitare DJ 245E:DN24 (Bulboaca)Zizinca-Deleni- Moreni -DJ 245 L (Costesti),1+600 -3+000, km 4+000 -4
60 +300, km 11+200 -14+000 (4,500 km)
-Elaborare PT + DE pentru Reabilitare DJ 244 I: Murgeni (DN 24 A) 61 Sarateni - Malusteni - DC 67,km 9+100-12+300 (3,200km)
-PT+DE la Reabilitare DJ 244 E din DN 24 B(Husi) -Tatarani-Botesti 62 DN 24 (Miclesti) (km.19+600-23+600 si 25+350-25+750)
-PT+DE la Reabilitare DJ 244 C: Husi (DN 24B) -Padureni-Leosti63 Valeni-Urlati-D.Cantemir-DJ 244 A (Musata) km.12+000-14+500

lei
lei
lei

x
x
x

x
x
x

471.551
455.351
58.001

lei

x

x

130.000

lei

x

x

220.000

lei

x

x

33.250

lei

x

x

14.100

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

2.000
2.000
10.000
10.000
4.200
4.200
500.000
500.000

lei

x

x

500.000

lei
lei

x
x

X
x

600.000
600.000

lei

x

x

300.000

lei

x

x

300.000

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

100.000
100.000
100.000
51.000
51.000
51.000
22.750
22.750
22.750
1.461.950
1.461.950

lei

x

x

100.000

lei

x

x

50.000

lei

x

x

40.000

lei

x

x

70.000

lei

x

x

70.000

lei

x

x

70.000

lei

x

x

50.000

lei

x

x

47.000

lei

x

x

30.000
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SF+PT+DE la Reabilitare DJ.159 E Garceni (DJ.159 A) Malinesti64 Manastirea Malinesti km. 2+000-5+000
-SF la Reabilitare DJ 245 C : Bacani (DJ.245) -Baltateni- Cepesti65 Raduesti- C oroiesti - Bogdanita - Schitu (DJ 245 A) km 0+000-25+000
-PT+DE la Reabilitare DJ 248 F : din DN 15 D (Negresti)- Limita jud.
66 Iasi km. 1+800-3+726
- PT+DE la Reabilitare DJ 243 : din DN 24 (Barlad)- Pogana-Iana Vadurile -Iezer - Puiesti - Fântânele - Rădeni - Dragomireşti (DN 2 F);
67 km 0+000-23+400 si 27+900-52+500
68 -Elaborare PT si taxe la treceri peste calea ferata pe DJ 244 B
-Elaborare PT+DE pentru Reab. DJ 246 A : DN 24 (Moara Domneasca
69 -Feresti -Bereasca - DJ247 (Tatarani), km 1+311-5+834 (4,523 km)
- PT+DE la Reabilitare DJ 243E : DJ 243 B - Coroiesti, km 3+000 -6
70 +380 (3,380km)
71 - PT la Reabilitare DJ 207 E Rediu- Negresti
72 - PT la Reabilitare DJ 248 limita jud.Iasi -DJ 207 Buda (Osesti)
-Elaborare documentatie tehnico-economica DJ 243 A :pentru Pogana
(DJ243)-Crang -Nou-Ciocani-Ivesti-POGONESTI-Tutova-Crivesti73 Pochidia-Satu-Nou-Limita jud.Galati, km 31+370-33+940
-Elaborare SF+PT+DE pentru "Reparaţii capitale pod pe DJ 244 I peste
74 pârâul Sărăţeni, sat Sărăţeni, Km 4+400"
-Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru " Reabilitare DJ
245B Ghergheşti ( DJ245A) - Corodeşti - Chetrosu - Draxeni - Rugăria 75 Ivăneşti (DN 2F), Km 0+000 - 1+500 (L=1,500 km)"
- Elaborare documentaţie tehnică : SF+PT+DE pentru "Reabilitare drum
judeţean DJ 242F : Trestiana (DJ 242) - Grăjdeni - Mănăstirea Grăjdeni
76 ,km 0+000-6+900, 8+600-13+900 (L=12,2 km)
-Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru " Reabilitare drum
77 jud. DJ244J: DN 24A (Epureni) - Horga , km 0+000-2+000 (L=2,00 KM)
- Elaborare documentaţie tehnică : SF+PT+DE pentru "Reabilitare DJ
243 B: Bârlad (DJ 243) - Crâng - Ciocani - Movileni - Coroieşti de Sus 78 Limita judeţ Bacău, km 7+850-10+850 (L= 3,00km)
79
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
80 -Consiliul judetean Vaslui
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Dezvoltarea
turismului in judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea obiectivului
81 de patrimoniu - Manastirea Parvesti"
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Dezvoltarea
turismului in judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea obiectivului
82 de patrimoniu - Manastirea Floresti"
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Dezvoltarea
turismului in judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea obiectivului
83 de patrimoniu - Manastirea Fastaci"

lei

x

x

38.000

lei

x

x

100.000

lei

x

x

30.000

lei

X

X

333.000

lei

x

x

25.000

lei

x

x

40.000

lei

x

x

60.000

lei
lei

x
x

x
x

13.450
15.500

lei

x

x

70.000

lei

x

x

40.000

lei

x

x

50.000

lei

x

x

50.000

lei

x

x

30.000

lei

x

x

40.000

lei
lei

x
x

x
x

900.000
900.000

lei

x

x

300.000

lei

x

x

300.000

lei

x

x

300.000

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local
al judeţului Vaslui pe anul 2009
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile Legilor nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 şi nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun
astăzi, atenţiei dumneavoastră, rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui pentru anul
2009.
La întocmirea proiectului rectificării Bugetului local al judeţului Vaslui, pentru anul 2009, am
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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,
asigurarea funcţionării autorităţilor executive judeţene, a serviciului public comunitar judeţean de
evidenţă a persoanelor, dezvoltarea publică, infrastructura de transport judeţean, precum şi pentru
realizarea altor obiective şi acţiuni de interes judeţean.
Potrivit art.8 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectul rectificării bugetului local al judeţului Vaslui a fost afişat la sediul
instituţiei şi publicat pe pagina de internet a Consiliului judeţean Vaslui, asigurându-se în acest mod
posibilitatea de a se lua la cunoştinţă de către toţi cetăţenii interesaţi de prevederile acestuia şi
formularea eventualelor contestaţii.
Prezentul proiect de hotărâre este rezultatul analizei efectuate împreună cu factorii
responsabili de la nivelul fiecărei instituţii publice ce se finanţează integral sau parţial din bugetul
local al judeţului Vaslui.
Prin redistribuirea fondurilor, am urmărit asigurarea funcţionării instituţiilor şi serviciilor până
la finele anului, propunându-ne totodată să realizăm şi alte proiecte care intră în sfera noastră de
activitate, aici având în vedere, în special, asigurarea fondurilor pentru susţinerea programelor cu
finanţare externă, care necesită şi cofinanţare locală.
În sinteză, proiectul rectificării bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009, cuprinde la
venituri diminuarea acestora cu suma de 390,1 mii lei, din care 42,1 mii lei la impozitul pe profit de la
agenţii economici şi 348,0 mii lei la sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri
comunale şi judeţene. În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, în anul 2009, impozitul pe profit realizat de societăţile la care
Consiliul judeţean Vaslui este acţionar unic sau majoritar, nu se mai încasează la bugetul local al
judeţului Vaslui, ci la bugetul de stat. Deoarece în bugetul iniţial am prevăzut, la partea de venituri,
suma de 42,1 mii lei, ca impozit pe profit realizat de SC LDP SA Vaslui, cu ocazia acestei rectificări,
propun diminuarea veniturilor totale cu suma de 42,1 mii lei.
La data prezentă, două comune – Buneşti-Avereşti şi Codăeşti au fiecare câte un drum
comunal (DC 26, respectiv DC 10) ce devin impracticabile, datorită faptului că sunt situate în zone cu
alunecări de teren şi/sau zone inundabile, ceea ce le face impracticabile atunci când precipitaţiile sunt
mai abundente (primăvara, toamna şi iarna).
Pentru rezolvarea acestor probleme, cele două comune au solicitat Consiliului judeţean Vaslui
suplimentarea fondurilor cu această destinaţie şi anume, 600,0 mii lei Buneşti-Avereşti şi 250,0 mii lei
Codăeşti.
La această dată, Consiliul judeţean Vaslui poate veni în ajutorul celor două comune,
diminuând fondurile proprii (sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea drumurilor
comunale şi judeţene), cu suma de 348,0 mii lei, din care, 200,0 mii lei la Buneşti-Avereşti şi 148,0
mii lei la Codăeşti.
Ca urmare a faptului că unul din principiile care stau la baza elaborării şi aprobării bugetelor
locale îl constituie „echilibrul”, am propus cheltuielile totale, egale cu veniturile totale.
Dacă avem în vedere clasificaţia economică a indicatorilor bugetari, se poate observa că am
propus suplimentarea cheltuielilor de personal cu 0,8 mii lei, la alte transferuri cu suma de 31,5 mii lei
şi la cheltuieli de capital cu suma de 211,6 mii lei.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii se diminuează cu suma de 547,1 mii lei, iar fondul de rezervă
bugetară aflat la dispoziţia autorităţilor publice locale se diminuează cu suma de 86,8 mii lei.
Dacă avem în vedere modificările pe capitole bugetare, subliniez că am intervenit la
următoarele capitole:
La capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe” am propus suplimentarea fondurilor cu suma
de 32,3 mii lei, din care 0,8 mii lei la contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii şi 31,5 mii lei la alte
transferuri curente interne, pentru proiectul „Consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale din
judeţul Vaslui şi Raionul Leova în gestionarea infrastructurii transfrontaliere”.
La capitolul „alte servicii publice generale” am propus diminuarea fondurilor cu suma de 86,8
mii lei la fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia autorităţilor locale. Această sumă compensează
diminuarea veniturilor cu suma de 42,1 mii lei şi creşterea cheltuielilor cu suma de 44,7 mii lei.
La capitolul „apărare” am propus, pe total, suplimentarea fondurilor cu suma de 0,67 mii lei,
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pentru Oficiul de mobilizare a economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare Vaslui în vederea
achiziţionării furniturilor de birou. La Centrul Militar Vaslui, avem probleme în ceea ce priveşte
decontarea utilităţilor şi din această cauză am propus suplimentarea fondurilor la aceste alineate de
cheltuieli, prin diminuarea fondurilor la reparaţii curente, cu suma de 2,8 mii lei.
La capitolul „cultură, recreere şi religie” Biblioteca judeţeană „N.M.Spătaru” din Vaslui, a
solicitat diminuarea fondurilor la cheltuieli salariale şi suplimentarea fondurilor pentru finanţarea
contribuţiilor din cadrul cheltuielilor de personal, cu suma de 2,5 mii lei.
O problemă deosebită o întâmpinăm la finanţarea utilităţilor la Centrul de resurse pentru
afaceri Vaslui.
Conform contractului de finanţare, Centrul de resurse pentru afaceri Vaslui va intra în
patrimoniul Consiliului judeţean Vaslui la un an (aproximativ luna octombrie 2009), de la terminarea
lucrărilor.
După această dată, Consiliul judeţean Vaslui va putea da spre administrare SC Centrul de
resurse pentru afaceri SA Vaslui întreaga activitate prevăzută în proiect şi totodată va putea încheia
contracte cu diverşi furnizori de utilităţi. Până atunci, acestea (energia electrică şi gazul) vor fi
decontate de Consiliul judeţean Vaslui, din bugetul local al judeţului Vaslui.
Pentru aceasta, am propus suplimentarea fondurilor la cheltuieli cu bunuri şi servicii cu suma
de 10,2 mii lei.
Tot la Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui, în această lună am decontat ultimele sume
către constructor, conform Certificatelor de plată intermediare consolidate nr.15 şi 16. În conformitate
cu legislaţia în vigoare, la valoarea decontată, fără TVA, se plăteşte şi taxa pentru Inspectoratul de
Stat în Construcţii şi contribuţia la Casa Constructorului. Pentru rezolvarea acestei probleme mai sunt
necesare fonduri în sumă de 1,55 mii lei care sunt propuse a se finanţa de la poziţia „alte active fixe”.
La capitolul „transporturi” am propus diminuarea fondurilor cu suma de 348,0 mii lei. Aşa
după cum aminteam la începutul raportului, această sumă ar urma să fie realocată bugetelor comunale
Buneşti-Avereşti (200,0 mii lei) şi Codăeşti (148,0 mii lei).
Tot în cadrul acestui capitol, am mai propus diminuarea fondurilor de la cheltuieli cu bunuri şi
servicii cu suma de 210,0 mii lei şi suplimentarea cheltuielilor de capital cu aceeaşi sumă, în vederea
finanţării documentaţiilor tehnico-economice la un număr de 5 noi obiective şi anume:
- elaborare SF+PT+DE pentru „Reparaţii capitale pod pe DJ 244I peste pârâul Sărăţeni, sat
Sărăţeni, Km 4+400”
- elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum judeţean DJ 245B :
Ghergheşti (DJ 245A)-Corcdeşti-Chetrosu-Draxeni-Rugăria-Ivăneşti (DN 2F), Km 0+0001+500 (L= 1.500 km)
- elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum judeţean DJ 242F:
Trestiana (DJ 242)-Grăjdeni-Mănăstirea Grăjdeni, km 0+000-6+900, 8+600-13+900 (L=12,2
km)
- elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum judeţean DJ 244J: DN 24
A (Epureni)-Horga, km 0+000-2+000 (L= 2,00 km)
-elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum jud. DJ 243 B: Bârlad (DJ
243)Crâng-Ciocani-Movileni Coroieşti de Sus-Lim. jud.Bacău, km 7+850-10+850 (L= 3,00 km)

40,0 mii lei

50,0 mii lei

50,0 mii lei
30,0 mii lei
40,0 mii lei

Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care le
veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul rectificării a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui pentru anul 2009, în
forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.75/2009
privind rectificarea a II-a a 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;
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în temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- La partea de cheltuieli, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr.52/2009 privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul
2009, se aprobă următoarele influenţe:
- leiCHELTUIELI TOTALE:
din care:
- cheltuieli de personal
-5.100
-bunuri şi servicii
-16.700
-cheltuieli de capital
+21.800
Art.2.- Sinteza bugetului rectificat al fondurilor externe nerambursabile, se prezintă în anexa
nr. 1.
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.3.- Cheltuielile la capitolul „cultură, recreere şi religie”, se diminuează cu suma de 5.100
lei la cheltuieli de personal şi cu 16.700 lei la bunuri şi servicii şi se suplimentează cu suma de 21.800
lei la cheltuieli de capital.
Art.4.- Bugetul proiectului „TINART” se prezintă în anexa nr. 4.
Art.5.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr. 5 şi 5a.
Art.6.- Anexele nr. 1- 5a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 26 iunie 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.75/26 iunie 2009
SINTEZA
bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2009
Rectificarea a II-a
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

U.M. = lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
13.496.851
0
13.496.851
48.000
0
48.000
48.000
0
48.000
8.000
0
8.000
8.000
0
8.000
8.000
8.000
40.000
0
40.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
13.448.851
0
13.448.851
13.448.851
0
13.448.851
13.448.851
0
13.448.851
13.496.851
0
13.496.851
4.687.957
-21.800 4.666.157
1.581.605
-5.100
1.576.505
3.106.352
-16.700 3.089.652
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70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe

8.808.894
8.808.894
8.808.894

21.800
21.800
21.800

8.830.694
8.830.694
8.830.694

ANEXA Nr.2
la Hotărârea nr.75/26 iunie 2009
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2009
Rectificarea a II-a
U.M. = lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE:
13.496.851
0
13.496.851
Cheltuieli curente
4.687.957 -21.800 4.666.157
10. Cheltuieli de personal
1.581.605 -5.100 1.576.505
20. Bunuri şi servicii
3.106.352 -16.700 3.089.652
Cheltuieli de capital
8.808.894 21.800 8.830.694
71. Active nefinanciare
8.808.894 21.800 8.830.694
71.01 Active fixe
8.808.894 21.800 8.830.694
51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
TOTAL CHELTUIELI
1.104.895
0
1.104.895
1.Cheltuieli curente
414.245
0
414.245
10. Cheltuieli de personal
30.060
0
30.060
10.01 Cheltuieli salariale în bani
27.550
0
27.550
10.03 Contribuţii
2.510
0
2.510
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
1.800
0
1.800
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
60
0
60
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
530
0
530
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profes.
30
0
30
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţ. unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
90
0
90
20.Bunuri şi servicii
384.185
0
384.185
20.01 Bunuri şi servicii
46.140
0
46.140
20.01.01 Furnituri de birou
29.190
0
29.190
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
12.800
0
12.800
20.01.08 Posta , telecomunicatii, radio, tv, internet
1.000
0
1.000
20.01.09 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional
3.150
0
3.150
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
1.400
0
1.400
20.05.30 Alte obiecte de inventar
1.400
0
1.400
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
42.580
0
42.580
20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari
280
0
280
20.06. 02 Deplasări în străinătate
42.300
0
42.300
20.12 Consultanţa şi expertiză
29.180
0
29.180
20.30 Alte cheltuieli
264.885
0
264.885
20.30.01 Reclamă şi publicitate
12.625
0
12.625
20.30.02 Protocol şi reprezentare
116.460
0
116.460
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
135.800
0
135.800
2. 70. Cheltuieli de capital
690.650
0
690.650
71. Active nefinanciare
690.650
0
690.650
71.01 Active fixe
690.650
0
690.650
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
3.500
0
3.500
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
124.550
0
124.550
71.01.30 Alte active fixe
562.600
0
562.600
61.08 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
TOTAL CHELTUIELI
154.736
0
154.736
1.Cheltuieli curente
154.736
0
154.736
10. Cheltuieli de personal
1.816
0
1.816
10.01 Cheltuieli salariale în bani
1.457
0
1.457
10.03 Contribuţii
359
0
359
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
255
0
255
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10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
8
0
8
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
75
0
75
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profes.
6
0
6
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţ. unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
15
0
15
20.Bunuri şi servicii
152.920
0
152.920
20.01 Bunuri şi servicii
2.910
0
2.910
20.01.01 Furnituri de birou
2.910
0
2.910
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
5.420
0
5.420
20.05.30 Alte obiecte de inventar
5.420
0
5.420
20.12 Consultanţa şi expertiză
1.000
0
1.000
20.30 Alte cheltuieli
143.590
0
143.590
20.30.01 Reclamă şi publicitate
2.300
0
2.300
20.30.02 Protocol şi reprezentare
140.890
0
140.890
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
400
0
400
65.08 ÎNVĂŢĂMÂNT
TOTAL CHELTUIELI
720.410
0
720.410
1.Cheltuieli curente
486.375
0
486.375
10. Cheltuieli de personal
88.924
0
88.924
10.01 Cheltuieli salariale în bani
71.949
0
71.949
10.03 Contribuţii
16.975
0
16.975
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
12.146
0
12.146
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
370
0
370
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
3.995
0
3.995
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profes.
70
0
70
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţ. unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
394
0
394
20.Bunuri şi servicii
397.451
0
397.451
20.01 Bunuri şi servicii
43.440
0
43.440
20.01.01 Furnituri de birou
15.284
0
15.284
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
8.756
0
8.756
20.01.06 Piese de schimb
1.532
0
1.532
20.01.07 Transport
13.784
0
13.784
20.01.09 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional
4.084
0
4.084
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
89.500
0
89.500
20.05.30 Alte obiecte de inventar
89.500
0
89.500
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
75.659
0
75.659
20.06. 02 Deplasări în străinătate
75.659
0
75.659
20.12 Consultanţa şi expertiză
6.450
0
6.450
20.30 Alte cheltuieli
182.402
0
182.402
20.30.01 Reclamă şi publicitate
4.178
0
4.178
20.30.02 Protocol şi reprezentare
170.104
0
170.104
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
8.120
0
8.120
2. 70. Cheltuieli de capital
234.035
0
234.035
71. Active nefinanciare
234.035
0
234.035
71.01 Active fixe
234.035
0
234.035
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
116.999
0
116.999
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
117.036
0
117.036
67.08 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
TOTAL CHELTUIELI
2.193.020
0
2.193.020
1.Cheltuieli curente
680.020 -21.800 658.220
10. Cheltuieli de personal
283.090
-5.100
277.990
10.01 Cheltuieli salariale în bani
231.150
-5.100
226.050
10.03 Contribuţii
51.940
0
51.940
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
37.890
0
37.890
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
970
0
970
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.530
0
10.530
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profes.
860
0
860
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţ. unic de asig.sociale de sănătate 0,85%
1.690
0
1.690
20.Bunuri şi servicii
396.930 -16.700 380.230
20.01 Bunuri şi servicii
105.200 -17.000
88.200
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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
71.01.30 Alte active fixe
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 pentru accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţ. 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 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 profes.
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţ. unic de asig.sociale de sănătate 0,85%

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
0

0
-1.000
-9.000
0
-1.000
-6.000
0
0
0
0
300
300
0
21.800
21.800
21.800
0
0
18.800
3.000

15.000
1.000
2.000
2.100
500
12.000
55.600
36.275
36.275
90.000
165.755
2.700
163.055
1.534.800
1.534.800
1.534.800
198.000
1.310.500
23.300
3.000

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
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

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

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
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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.939.265
471.500
66.000
51.700
14.300
10.780
264
2.728
88
440
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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

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

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

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.75/26 iunie 2009
SINTEZA
cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe ordonatori de credite, pe anul 2009
Rectificarea a II-a
UM=lei
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE
13.496.851
0
13.496.851
51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
1.104.895
0
1.104.895
- Consiliul judeţean Vaslui
1.104.895
0
1.104.895
61.08 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
154.736
0
154.736
- Consiliul judeţean Vaslui
154.736
154.736
65.08 ÎNVĂŢĂMÂNT
720.410
0
720.410
- Consiliul judeţean Vaslui
499.503
499.503
- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Aurora" Vaslui
220.907
220.907
67.08 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
2.193.020
0
2.193.020
-Biblioteca Judeţeană "N.Milescu Spătarul" Vaslui
169.670
0
169.670
- Muzeul "Vasile Pîrvan" Bârlad
2.023.350
2.023.350
68.08 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
7.384.525
0
7.384.525
-Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
7.384.525
0
7.384.525
84.08 TRANSPORTURI
1.939.265
0
1.939.265
- Consiliul judeţean Vaslui
1.939.265
0
1.939.265
ANEXA Nr.4
la Hotărârea nr.75/26 iunie 2009
BUGETUL
privind Proiectul "TINART" pe anul 2009
Rectificarea a II-a
cap. 67.08 Cultură, recreere şi religie
- Biblioteca judeţeană "N.Milescu Spătarul" 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

U.M. = lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
169.670
0
169.670
169.670 -21.800 147.870
105.770 -5.100 100.670
90.000 -5.100 84.900
15.770
0
15.770
11.700
0
11.700
300
0
300
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10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţ. 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
2. 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

3.000
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
0
0
0
0
0

0
0
0
-16.700
-17.000
0
-1.000
-9.000
0
-1.000
-6.000

3.000
290
480
47.200
43.300
15.000
1.000
2.000
2.100
500
12.000
10.700
3.900
2.700
1.200
21.800
21.800
21.800
18.800
3.000

300
300
0
21.800
21.800
21.800
18.800
3.000

ANEXA Nr.5
la Hotărârea nr.75/26 iunie 2009
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2009
Rectificarea a II-a
UM=lei
Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Specificaţie
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
- Biblioteca Judeţeană "N. Milescu Spătarul" Vaslui
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

Suma
8.830.694
5.983.804
2.846.890
690.650
690.650
690.650
234.035
43.036
43.036
190.999
190.999
1.534.800
1.513.000
198.000
198.000
1.315.000
21.800
21.800
4.903.444
4.903.444
4.396.224
210.700
189.884
523.770
3.471.870
507.220
1.467.765
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28
29
30
31
32

- 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

1.467.765
1.389.580
692.637
696.943
78.185

ANEXA Nr. 5 a
la Hotărârea nr.75/26 iunie 2009
LISTA
poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii " cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2009
Rectificarea a II-a
UM=lei
Nr.
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de
Preţ
UM Cantitate
Valoare
crt
investiţii
unitar
1 TOTAL CHELTUIELI
x
x
2.846.890
2 51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
690.650
3 - Consiliul judeţean Vaslui
690.650
-Proiect "Consolidarea capacităţii administraţiei publice locale în
4
x
x
x
588.550
gestionarea eficientă a serviciilor publice"
5 -imprimantă laser alb-negru format A3
buc
1
14.500 14.500
6 - imprimantă laser color A3
buc
2
18.500 37.000
7 -copiator monocrom format A3
buc
1
16.000 16.000
8 - ruletă laser
buc
3
2.500
7.500
9 - staţie topografică totală
buc
1
44.000 44.000
10 - PDA (agendă electronică cu GPS)
buc
2
2.775
5.550
11 - soft devize
buc
2
3.250
6.500
12 - soft Autocad
buc
1
32.500 32.500
13 - Dezvoltare aplicaţie GIS
lei
x
x
425.000
14 - Proiect "Managementul de calitate" la Consiliul Jud. Vaslui
58.600
15 -diferenta soft Managementul documentelor
buc
1
58.600 58.600
16 - Proiect "EuropartenerI"
43.500
17 -servicii realizare Soft colectare date
lei
x
x
40.000
18 - restanta autoturism 2008
lei
x
x
3.500
19 65.08 ÎNVĂŢĂMÂNT
234.035
20 -Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă "AURORA" Vaslui
43.036
21 -calculator
buc
1
5.616
5.616
22 - videoproiector
buc
1
3.574
3.574
23 - multifuncţională
buc
1
3.829
3.829
24 - camera foto
buc
1
2.042
2.042
25 - masă masaj
buc
1
2.297
2.297
26 - scaun ortopedic
buc
2
1.991
3.982
27 -aparat de ramat
buc
2
2.119
4.237
28 -set haltere şi discuri
buc
2
1.991
3.982
29 - consolă betomobilă
buc
2
1.991
3.982
30 - poartă fotbal
buc
2
2.808
5.616
31 -masă tenis exterior
buc
2
1.939
3.879
32 - Consiliul judeţean Vaslui
190.999
33 -Proiect "Centrul transfront de resurse pt educ incluziva pt copii
190.999
34 - microbuz transport persoane
lei
x
116.999 116.999
35 - echipament video şi instalaţie sonorizare
buc
1
74.000 74.000
36 67.08 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
1.336.800
37 - Muzeul "Vasile Părvan" Bârlad
1.315.000
38 -sistem computerizat de sunet şi lumini pentru Planetariu Bârlad
lei
x
x
1.290.000
39 -videoproiector
buc
1
4.500
4.500
40 -laptop MSI
buc
1
5.300
5.300
41 -detector metale
buc
1
11.900 11.900
42 -aparat foto digital
buc
1
3.300
3.300
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

- Biblioteca Judeţeană "N. Milescu Spătarul" Vaslui
-Proiect "TINART"
- laptop
-camera video
-licente soft pictura fractali
-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
- dispozitiv recuperare degete
- ecran interactiv
- elevator
-licenţă software
- laptop
- laptop
- laptop
- masă portabilă kinetoterapie
- masă kinetoterapie
- maşină de spălat industrială
- microbuz
- plansa verticalizare
- rampa auto persoane hand.
- roata reducare umăr
- set reabilitare psihomotorii 130 piese
- scaun de masaj pliant
- spirometru
- videoproiector
- videoproiector
- uscător industrial
84.08 TRANSPORTURI
- Consiliul judeţean Vaslui
- Proiect tehnic la "Reabilitare DJ 207 E Rediu (DN 2 F)- Negresti
87
(DN 15D) de la km 32+000-33+700 (1,7km)" Vaslui
- Proiect tehnic la "Reabilitare DJ 248 limita jud. Iasi -DJ 207 Buda
88
(Osesti) de la km 68+500 la km 70+400 (1,9km )" Vaslui

21.800
21.800
3.625
14.500
2.600
2.600
750
3.000
1.700
1.700
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
2.150
4.300
7.740
7.740
8.600
8.600
7.525
7.525
4.300
60.200
5.160
5.160
8.600
17.200
1.935
1.935
3.440
6.880
36.134 36.134
123.109 123.109
4.300
4.300
3.440
3.440
2.150
4.300
5.160
5.160
2.150
2.150
10.750 10.750
4.300
4.300
3.440
3.440
18.067 36.134
x
78.185
78.185

buc
buc
buc
buc

4
1
4
1
x

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

lei

x

x

39.500

lei

x

x

38.685

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
la proiectul de hot. privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursab. pe anul 2009
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră rectificarea a II-a a
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bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009.
În sinteză, proiectul rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009,
cuprinde modificarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii şi a cheltuielilor de capital.
Rectificarea priveşte modificarea bugetului proiectului „TINART” pe care îl administrează
Biblioteca judeţeană „ N.M.Spătaru” din Vaslui.
Din discuţiile pe care le-a purtat echipa de implementare a proiectului cu finanţatorul, s-a căzut
de comun acord ca o parte din fondurile alocate pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii să
fie realocate pentru achiziţia unor bunuri de natura mijloacelor fixe, cum ar fi: laptop, cameră video,
aparat foto digital şi licenţe la programele achiziţionate în cadrul proiectului.
În urma acestor modificări, bugetul fondurilor externe nerambursabile se situează la nivelul
cifrei de 13.496,8 mii lei, din care 8.830,7 mii lei vor fi utilizaţi pt. finanţarea cheltuielilor de capital.
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 jud. Vs. şi în conformitate cu prevederile
actelor normative în vigoare, vă propun să aprobaţi proiectul de hot. în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.76/2009
privind rectificarea a II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local
al judeţului Vaslui pe anul 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- La partea de cheltuieli, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr. 51/2009 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara
bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- leiTOTAL CHELTUIELI:
+2.448.092
din care:
-cheltuieli de capital
+2.448.092
-DEFICIT
- 2.448.092
Art.2.- Sinteza veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului
Vaslui pe anul 2009, se prezintă în anexa nr.1.
Art.3.- 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.4.- Cheltuielile pentru capitolul „transporturi” se suplimentează cu suma de 2.448.092 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. 3.
Art.6.- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 26 iunie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
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ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr.76/26 iunie 2009
SINTEZA
veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009
Rectificarea a II-a
U.M. = lei
Program Influenţe Program
SPECIFICAŢIE
+,rectificat
aprobat
A. TOTAL VENITURI
7.335.000
0
7.335.000
l. 00.11 VENITURI CURENTE
7.335.000
0
7.335.000
C.
VENITURI NEFISCALE
7.335.000
0
7.335.000
C.2
Vânzări de bunuri şi servicii
7.335.000
0
7.335.000
36.11 Diverse venituri
7.335.000
0
7.335.000
36.11.10 Fondul de rulment
15.000
15.000
36.11. 50 Alte venituri
7.320.000
7.320.000
B. CHELTUIELI TOTALE:
15.000
2.448.092 2.463.092
54.11.08 Fond de rulment
15.000
0
15.000
70. Cheltuieli de capital
0
2.448.092 2.448.092
71. Active nefinanciare
0
2.448.092 2.448.092
71.01 Active fixe
0
2.448.092 2.448.092
96.11 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
7.320.000 -2.448.092 4.871.908
98.11 EXCEDENT
7.320.000
0
7.320.000
99.11 DEFICIT
0
-2.448.092 -2.448.092
ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr.76/26 iunie 2009
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al jud. Vaslui, pe anul 2009
Rectificarea a II-a
U.M. = lei
Program Influenţe Program
SPECIFICAŢIE
+,rectificat
aprobat
CHELTUIELI TOTALE:
15.000
2.448.092 2.463.092
54.11.08 Fond de rulment
15.000
0
15.000
70. Cheltuieli de capital
0
2.448.092 2.448.092
71. Active nefinanciare
0
2.448.092 2.448.092
71.01 Active fixe
0
2.448.092 2.448.092
54.11 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
TOTAL CHELTUIELI
15.000
0
15.000
54.11.08 Fond de rulment
15.000
0
15.000
84.11 TRANSPORTURI
TOTAL CHELTUIELI
0
2.448.092 2.448.092
70. Cheltuieli de capital
0
2.448.092 2.448.092
71. Active nefinanciare
0
2.448.092 2.448.092
71.01 Active fixe
0
2.448.092 2.448.092
71.01.01 Construcţii
0
2.448.092 2.448.092
96.11 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
7.320.000 -2.448.092 4.871.908
98.11 EXCEDENT
7.320.000
0
7.320.000
99.11 DEFICIT
0
-2.448.092 -2.448.092
ANEXA Nr. 3
la Hotărârea nr.76/26 iunie 2009
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din fondul de rulment, pe anul 2009
Rectificarea a II-a
U.M. = lei
SPECIFICAŢIE
TOTAL din care:

Suma
2.448.092
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A. Investiţii în continuare
84.11. TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
A. Investiţii în continuare
-Reabilitare DJ 244C : Huşi (DN 24 B) - Pădureni - Leoşti- Văleni – Urlaţi
-Dimitrie Cantemir - DJ 244 A (Musata), Km 0+000-8+000,
km 8+000-12+000, km 20+800-22+800 (14,000km)

2.448.092
2.448.092
2.448.092
2.448.092
2.448.092

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază
în afara 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 şi nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, dezbaterii dumneavoastră proiectul de hotărâre
privind rectificarea a II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al
judeţului Vaslui pe anul 2009.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, soldul iniţial al fondului de rulment, în sumă de
6.134,9 mii lei, nu se include în veniturile acestui buget.
Toate obiectivele de investiţie ce se finanţează din acest buget, se înregistrează în partea finală
a bugetului şi anume în „DEFICIT”.
La data prezentă avem în execuţie obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 244C: Huşi(DN
24B) – Pădureni – Leoşti – Văleni – Urlaţi – Dimitrie Cantemir – DJ 244A (Muşata) Km 0+000 –
8+000, 8+000 – 12+000, 20+800 – 22+800” (14,0 km).
În urma procesului de atribuire a contractului de lucrări şi a expertizării tehnice a lucrărilor
suplimentare necesare realizării obiectivului a rezultat un necesar de fonduri în sumă de 10.121.075
lei, valoare care se situează sub valorile indicatorilor tehnico-economici aprobaţi.
În anul 2008 s-au executat şi decontat lucrări în sumă de 772.341 lei.
În bugetul creditelor externe al judeţului Vaslui, pe anul 2009, pentru acest obiectiv de
investiţie s-au alocat fonduri în sumă de 4.000.000 lei.
Rezultă că până la incidenţa sumei de 10.121.075 lei, mai sunt necesare fonduri în sumă de
5.348.734 lei.
Deoarece la această dată în fondul de rulment avem în sold suma de 6.134.881 lei, plus
dobânzile pentru 5 luni, în proiectul de hotărâre am propus ca diferenţa nealocată de 5.348.734 lei să
fie finanţată într-o primă etapă, cu suma de 2.448.092 lei, din fondul de rulment al Consiliului
judeţean Vaslui, urmând ca diferenţa de 2.900.642 lei să fie acoperită cu fonduri la o primă rectificare
a bugetului de stat sau din împrumutul extern.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere că fondul de rulment, în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi utilizat
temporar, pentru acoperirea golurilor de casă, ori pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în
interesul colectivităţii sau pentru finanţarea unor investiţii din competenţa autorităţilor publice locale –
cazul nostru, 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.77/2009
pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.15/2009 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile
publice de interes judeţean, precum şi pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul local al
judeţului Vaslui pe anul 2009
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având în vedere Expunerea de motive a domnului Dumitru Buzatu, vicepreşedinte al Consiliului
jud. Vaslui, din care reiese necesitatea modificării şi completării Hotărârii nr.15/2009 ;
având în vedere dispoziţiile art.5, alin.(11) din Ordonanţa nr.80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu
modificări prin Legea nr.247/2002, cu modificările şi completările ulterioare ;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.f) şi art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul judeţean Vaslui ;
H O T Ă R Ă ŞT E :
Articol unic – Hotărârea nr.15/2009 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes
judeţean, precum şi pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui pe anul
2009, se modifică şi se completează după cum urmează :
1. Titlul Hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins :
„Hotărârea nr.15/2009 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, în instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean,
precum şi pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui”
2. La articolul 1, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins
(4) Se exceptează de la alineatul (1) consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele care
deservesc preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului judeţean Vaslui în deplasările în afara
judeţului.
3. Articolul 3 se abrogă.
4. Poziţia 13 din tabelul II, la anexa nr.1, se modifică şi va avea următorul cuprins :
„13.Centrul militar judeţean Vaslui – transport persoane – 250 l – total parc”.
5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu următorul conţinut:
„Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 martie 2009”.
Vaslui, 26 iunie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.15/2009 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi
serviciile publice de interes judeţean, precum şi pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul local
al judeţului Vaslui pe anul 2009
Doamnelor şi domnilor consilieri,
În aplicarea Hotărârii nr.15/2009 a Consiliului judeţean Vaslui prin care s-au stabilit normativele
de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile
publice de interes judeţean, precum şi pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul local al
judeţului Vaslui pe anul 2009 au apărut interpretări diferite, cum ar fi :
- aplicarea dispoziţiilor pentru întregul an 2009, începând cu luna ianuarie, ori hotărârea a fost
adoptată în şedinţa ordinară din 27 februarie 2009. Potrivit principiilor de drept orice act administrativ
unilateral dispune pentru viitor, cu excepţiile prevăzute expres de lege şi nu pentru trecut. A se
interpreta în sensul celei de a doua ipoteze s-ar încălca principiul neretroactivităţii consacrat de
Constituţia României, republicată şi de Codul civil. În acest sens, prin proiectul de hotărâre supus
dezbaterii s-a propus eliminarea din titlul hotărârii a sintagmei, „pe anul 2009” şi introducerea unui
nou articol prin care se prevede expres că dispoziţiile hotărârii se aplică începând cu 1 martie 2009.
Cantităţile de carburanţi pentru consumul lunar pentru autoturismele din parcul consiliului
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judeţean au fost stabilite fără a se lua în seamă că în afară de deplasările în interiorul judeţului se fac şi
în afara judeţului, necesitând un consum mai mare decât cel stabilit. Prin proiectul de hotărâre s-a
introdus un nou alineat prin care normativul privind consumul lunar de carburanţi să nu se aplice
autoturismelor care deservesc pe preşedinte şi vicepreşedinţi în deplasările în afara judeţului.
De asemenea, se propune ca dispoziţiile art.3 să fie abrogate întrucât nu se justifică existenţa
unor asemenea prevederi în sensul ca întreţinerea, a se citit închirierea, autovehiculelor pentru
transport persoane sau marfă să se efectueze numai cu aprobarea scrisă a ordonatorului principal de
credite.
O altă modificare adusă hotărârii menţionată mai sus constă în majorarea cantităţii de carburant
pentru autovehiculele Centrului militar judeţean Vaslui, de la 50 l la 250 l pe total parc motivat de
cererea conducerii acestei instituţii formulată prin adresele nr. A-857/24.03.2009 şi nr.A-1387/22 mai
2009. În dotarea acestei instituţii sunt 4 autovehicule care în vederea desfăşurării activităţii în condiţii
optime se impune majorarea cantităţii de carburant de la 50 l/lunar la 250 /lunar pe total parc.
Faţă de considerentele menţionate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre pentru modificarea şi
completarea Hotărârii nr.15/2009, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.
Iniţiator,
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.78/2009
privind aprobarea proiectului " Consiliul Local - Responsabilitate şi Profesionalism" şi a
cheltuielilor legate de proiect
având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului PROGRAMULUI OPERAŢIONAL "
Dezvoltarea Capacităţii Administrative", Axa prioritară 2 -îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei
furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, domeniul de intervenţie
2.1. - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor , operaţiunea: Optimizarea
structurilor pentru noile servicii descentralizate / deconcentrate din cele trei sectoare prioritare;
-având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- având în vedere Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;
- având în vedere Ordinul comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2009 şi
634/2009 al Ministrului Finanţelor Publice privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor 1,
2 şi 3 ale Programului Operaţional -Dezvoltarea Capacităţii Administrative;
- având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor
structurale, a prefinanţării şi co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de
dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru Obiectivul Convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007;
- având în vedere prevederile Ordinului nr.911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu completările şi modificările ulterioare;
- având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(l) lit.b) şi alin (3) lit.f) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- în temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă proiectul " Consiliul Local - Responsabilitate şi Profesionalism" în
valoare totală de 1.386.350 lei.
Art. 2 - (1) Se aprobă contribuţia ce revine Consiliului judeţean Vaslui, de 2 % din costurile
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eligibile aferente proiectului, prevăzută la art. 1, în valoare de 23.300 lei.
(2) Se aprobă plata costului neeligibil al proiectului menţionat la art. 1, în valoare de
221.350 lei, reprezentând TVA.
Art. 3 - In vederea implementării proiectului prevăzut la art. 1, se mandatează preşedintele
Consiliului judeţean Vaslui ca, în numele şi în interesul autorităţii deliberative judeţene, să se angajeze
pentru :
• furnizarea contribuţiei proprie ce revine din costurile eligibile aferente proiectului, in
valoare de 23.300 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
• finanţarea costului neeligibil care revine Consiliului judeţean Vaslui, în valoare de
221.335 lei, reprezentând TVA aferent proiectului;
• finanţarea tuturor cheltuielile care revin Consiliului judeţean Vaslui până la
rambursarea sumelor solicitate şi în cazul în care sumele acordate pentru prefinanţare
nu sunt suficiente, astfel încât să
se asigure implementarea optimă a proiectului;
• ataşarea la ultima cerere de rambursare a raportului de audit final;
• respectarea reglementărilor naţionale şi comunitare privind egalitatea de şanse,
dezvoltarea durabilă, regulamentele privind achiziţiile publice, informarea şi
publicitatea;
Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică a
Consiliului judeţean vaslui şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.
Vaslui, 26 iunie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Consiliul Local -Responsabilitate şi
Profesionalism''' şi a cheltuielilor legate de proiect
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui intenţionează să depună
spre finanţare proiectul „ Consiliul Local -Responsabilitate şi Profesionalism".
Proiectul de hotărâre ce se prezintă spre aprobarea şi dezbaterea dumneavoastră îşi propune să
conducă la consolidarea mecanismelor de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului şi autorităţile locale în vederea implementării de servicii de asistenţă socială şi
protecţie a copilului descentralizate la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Vaslui,creşterea capacităţii de deservire a asistaţilor sociali, precum şi dezvoltarea abilităţilor necesare
aplicării şi transferului de bune practici pentru întreaga gamă de servicii de asistentă socială oferite
comunităţii.
Obiectivele specifice vizează:
1) Dobândirea şi / sau dezvoltarea ariei de cunoştinţe şi abilităţi în domenii precum:
- bune practici în domeniul asistenţei sociale;
- gestionarea bugetelor multianuale;
- gestionarea personalului;
- team - building.
în
operaţionalizarea
strategiei
în
domeniul
descentralizării
2) Consultanţă
sistemului de asistentă socială;
3) Crearea unui ghid de promovare a serviciilor descentralizate;
4)
Problemele de ordin social să poată fi rezolvate la nivelul comunităţilor locale, transferând
astfel soluţia de rezolvare mai aproape de caz;
5)
Instruire şi consultanţă pentru structurile implicate în planificarea şi coordonarea procesului
de descentralizare;
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6) Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricula si
materiale didactice) pentru funcţionarii publici şi personalul contractual pentru a implementa eficient
noile servicii descentralizate;
Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Programului Operaţional „ Dezvoltarea
Capacităţii Administrative", Axa prioritară 2 - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor
publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, domeniul de intervenţie 2.1. - Sprijin pentru
procesul de descentralizare sectorială a serviciilor , operaţiunea: Optimizarea structurilor pentru noile
servicii descentralizate / deconcentrate din cele trei sectoare prioritare.
Toate aceste obiective nu pot fi realizate fără ca la nivelul comunităţilor / autorităţilor locale să
avem personal a căror competenţe şi abilităţi să nu fie dobândite printr-un proces de formare iniţială.
Programul Operaţional „ Dezvoltarea Capacităţii Administrative" ( PO DCA) a fost lansat în
luna februarie 2009 şi este finanţat din Fondul Social European. Beneficiarii acestui program sunt
autorităţile publice locale şi centrale, structurile asociative ale autorităţilor publice locale , ONG - urile
cu activitate relevantă în domeniul administraţiei publice şi mediul academic.
Potrivit documentaţiei elaborate, valoarea totală a proiectului este de 1.386.350 lei.
Valoarea totală a finanţării nerambursabile ce va fi obţinută pentru acest proiect este de
1.165.000 lei, diferenţa de 244.650 lei urmând a constitui contribuţia Consiliului judeţean, din care:
■ 221.350 lei reprezintă TVA ce va fi plătit de Consiliul judeţean Vaslui, sumă ce va fi
rambursată de statul român, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.29/2007, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
■ 23.300 lei reprezintă contribuţia Consiliului judeţean Vaslui la cofmanţarea a 2% din
costurile eligibile ale proiectului.
In februarie 2009, Ministerul Administraţiei şi Internelor a lansat oficial Programul
Operaţional „ Dezvoltarea Capacităţii Administrative" ( PO DCA), Axa prioritară 2 - îmbunătăţirea
calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare,
domeniul de intervenţie 2.1. -Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor ,
operaţiunea: Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate / deconcentrate din cele trei
sectoare prioritare precum şi Ghidul solicitantului.
Ghidul prevede documentele obligatorii care
trebuie să însoţească cererea de finanţare nerambursabilă. Unul dintre aceste documente este şi
hotărârea consiliului judeţean de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.79/2009
privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului “Reabilitarea centrului cultural
istoric al municipiului Bârlad” şi a cheltuielilor legate de proiect
- având în vedere Scrisoarea de notificare nr.4756/OI/20.05.2009 a Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional
Regional 2007-2013;
- având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 7/2009 privind aprobarea
modificărilor legate de bugetul proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului
Bârlad” şi a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare;
- având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 55/2008 privind aprobarea
proiectului “Reabilitare centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” şi a cheltuielilor legate de
proiect
- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Regional 20072013, Axa Prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul de intervenţie 5.1
„Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe”;
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- având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- avand în vedere Ordinul comun emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor şi Ministerul Economiei şi Finanţelor nr. 144/580/2008 pentru aprobarea categoriilor de
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Restaurarea si valorificarea durabila a
patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei
prioritare 5 ”Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, din cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor
structurale, a prefinanţării şi co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de
dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru Obiectivul Convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007,
cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere prevederile Ordinului nr.911/2007 al Ministerului Economiei si Finantelor
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
- având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) si d), alin (3) lit.f) si alin (5) lit.a) pct.10 din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- in temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se aprobă modificările legate de bugetul proiectului “Reabilitarea centrului cultural
istoric al municipiului Bârlad” şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării
tehnice şi financiare, dupa cum urmeaza:
(1) cota parte din contribuţia proprie totală a partenerilor, de 2 % din costurile eligibile ale
proiectului prevăzut la art. 1, ce revine Consiliului judeţean Vaslui, în valoare de 286.828,43 lei.
(2) cota-parte din toate costurile neeligibile ale proiectului, ce revine Consiliului judeţean
Vaslui, în valoare de 3.012.704,14 lei, inclusiv cota-parte din costurile conexe.
Art. 2 - Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului
menţionat la art. 1, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.
Art. 3 - Hotărârea nr. 55/2008 a Consiliului judeţean Vaslui, modificată prin Hotărârea nr.
7/2009, se modifică în mod corespunzător.
Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile tehnică,
dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, economică şi Biroul contabilitate ale
Consiliului Judeţean Vaslui.
Art. 5 - Un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat Consiliului local al mun. Bârlad.
Vaslui, 26 iunie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului
“Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” şi a cheltuielilor legate de proiect
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DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
În vederea protejării, restaurării şi valorificării patrimoniului cultural-istoric şi implicit
dezvoltarea turismului la nivel local şi regional a fost identificat, elaborat şi depus spre finanţare în
aprilie 2008, proiectul „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bârlad”.
Prin Hotărârea nr. 55/2008, Consiliul judeţean Vaslui a aprobat acest proiect, precum şi
cheltuielile legate de acesta.
Atingerea obiectivelor proiectului se va realiza prin operaţiuni combinate de reabilitarerestaurare-reconstrucţie la nivelul ansamblurilor de arhitectură ale obiectivului de patrimoniu care
găzduieşte două importante instituţii de cultură ale judeţului Vaslui, Muzeul “Vasile Pârvan” şi
Teatrul “Victor Ion Popa”, prin:
restaurarea sau renovarea unor construcţii existente (Muzeul “Vasile Pârvan”, Teatrul
“Victor Ion Popa”);
îmbunătăţirea calităţii mediului urban (inclusiv prin redefinirea imaginii urbane);
realizarea unor trasee şi zone pietonale, destinate comunicării sociale;
renovarea infrastructurii tehnico-edilitare.
Proiectul a trecut prin toate etapele de evaluare, în data de 04.03.2009 având loc şi vizita la
faţa locului la care au participat experţi ai Autorităţii de Management şi ai Organismului Intermediar
pentru Programul Operaţional Regional, ultima etapă de verificare înaintea semnării contractului de
finanţare, organizată la nivel regional.
Proiectul a fost transmis la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
Regional – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, în vederea obţinerii avizului pentru
semnarea contractului de finanţare.
În urma analizei dosarului proiectului a fost solicitată revizuirea bugetului astfel încât să
respecte reglementările în vigoare la această dată.
Modificările vizează capitolul Cheltuieli diverse şi neprevăzute din cadrul bugetului
proiectului, şi constau în transferul sumei de 263.657,03 lei din coloana cheltuieli eligibile în coloana
cheltuieli neeligibile, întrucât potrivit Ordinului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile
pentru domeniul major de intervenţie Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe, cheltuielile diverse şi neprevăzute sunt
eligibile doar în limita a 10% din capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiţii. Diferenţa, reprezentând
263.657,03 lei reprezintă cheltuieli neeligibile.
Drept urmare, Consiliul judeţean Vaslui a refăcut cererea de finanţare şi a retransmis-o
Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.
Menţionăm faptul că la data elaborării Studiului de Fezabilitate, Ordinul privind aprobarea
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie Restaurarea şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe nu era
elaborat, acesta intrând în vigoare ulterior realizării acestei documentaţii.
Potrivit cererii de finanţare revizuite, bugetul proiectului se prezintă astfel:
NR.
CRT.
I
a.
b.
c.
II
a.
a1.
a2.
b.
b1.
b2.
b3.
c.
III
i)

SURSE DE FINANŢARE
Valoarea totală a proiectului, d.c.:
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului
TVA
Contribuţia proprie în proiect, d.c.:
Contributia la cheltuieli eligibile total, din care:
Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile
Contribuţia partenerului la cheltuielile eligibile
Contributia la cheltuieli neeligibile total, din care:
Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile
Contribuţia partenerului la cheltuielile neeligibile
Alte surse
Autofinanţarea proiectului*
TVA total, din care
TVA solicitant

VALOARE
(LEI)
20.068.725,41
1.301.050,22
15.588.501,13
3.179.174,06
1.612.820,25
311.770,03
286.828,43
24.941,60
1.301.050,22
264.947,55
23.038,92
1.013.063,75
0
3.179.174,06
2.747.756,59
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NR.
CRT.
ii)
iii)
IV

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE
(LEI)

TVA partener
TVA alte surse
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

238.935,36
192.482,11
15.276.731,10

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma prezentată.
Preşedinte,
Vasile MIHALACHI
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.80/2009
privind aprobarea Actului adiţional nr.2 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul Judeţean
Vaslui şi Consiliul local municipal Bârlad pentru realizarea proiectului “Reabilitarea centrului
cultural istoric al municipiului Bârlad”
- având în vedere Scrisoarea de notificare nr.4756/OI/20.05.2009 a Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional
Regional 2007-2013;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.8/2009 privind aprobarea Actului
adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal
Barlad pentru realizarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bârlad”;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 56/2008 privind aprobarea
Acordului de parteneriat intre Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Bârlad pentru
realizarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bârlad”;
- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Regional 20072013, Axa Prioritară 5 ”Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul de intervenţie 5.1
„Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe”;
- având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- avand în vedere Ordinul comun emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor şi Ministerul Economiei şi Finanţelor nr. 144/580/2008 pentru aprobarea categoriilor de
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Restaurarea si valorificarea durabila a
patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei
prioritare 5 ”Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, din cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor
structurale, a prefinanţării şi co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de
dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru Obiectivul Convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007,
cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere prevederile Ordinului nr.911/2007 al Ministerului Economiei si Finantelor
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
- având în vedere dispoziţiile art. 14, art. 91 alin.(1) lit. d) şi lit.e), alin. 5, lit.a), pct.10, alin.6,
lit. a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- in temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
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modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă Actul adiţional nr.2 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul Judeţean
Vaslui şi Consiliul local municipal Bârlad pentru realizarea proiectului “Reabilitarea centrului
cultural istoric al municipiului Bârlad”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. - Se mandatează domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, să
semneze, în numele autorităţii deliberative judeţene, Actul adiţional la Acordul de parteneriat.
Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile tehnică,
economică, dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale şi Biroul contabilitate ale
Consiliului Judeţean Vaslui.
Art.4. - Un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat Consiliului local al municipiului
Bârlad.
Vaslui, 26 iunie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
Nr......../ ....................2009

CONSILIUL MUNICIPAL BÂRLAD
Nr………………./...............2009

ACT ADITIONAL NR.2
LA
ACORDUL DE PARTENERIAT ÎNTRE CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI ŞI CONSILIUL
LOCAL MUNICIPAL BARLAD PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI “REABILITAREA
CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BARLAD”
I. CADRUL GENERAL
1. Prezentul ACT ADITIONAL se perfectează in temeiul următoarelor înscrisuri:
¾ Scrisoarea de notificare nr. 4756/OI/20.05.2009 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord –
Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional
2007-2013;
¾ acceptarea spre finanţare a proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului
Barlad”, sub condiţia refacerii capitolelor din cererea de finanţare afectate de noua valoare a
investiţiei ce a rezultat din Proiectul Tehnic, conform scrisorii de notificare remisa de către
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013;
¾ Acordul de parteneriat intre CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI si CONSILIUL LOCAL
MUNICIPAL BÂRLAD ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI „REABILITAREA
CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BARLAD”
¾ Actul adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat între Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliul local
al municipiului Bârlad pentru realizarea proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al
municipiului Bârlad” .
II. PĂRŢILE :
Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, strada Ştefan cel
Mare nr.79, reprezentat prin domnul VASILE MIHALACHI - Preşedinte, în calitate de lider de
proiect (partener1),
şi
Consiliul local municipal Barlad, cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 21, municipiul Barlad,
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judetul Vaslui, reprezentat prin domnul CONSTATIN CONSTANTINESCU- Primar, codul fiscal
4539912 .– având calitatea de partener 2
au convenit la încheierea prezentului ACT ADITIONAL, prin care se modifica si se completează
corespunzător clauzele ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
si CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BÂRLAD ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI
„REABILITAREA CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BARLAD”.
Articolul 3 “Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului” se modifica, in sensul modificării
valorilor contribuţiilor reprezentând cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile la bugetul proiectului,
drept pentru care, art.3, pct. 2 – “Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului” va
avea următorul cuprins :
„Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat
în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizaţia
Consiliul judetean Vaslui
Lider de proiect
(Partener 1)

Contribuţia (unde este cazul)
Total contributie: 3.299.532,57 lei, din care:
286.828,43 lei- contributia la cheltuielile eligibile
264.947,55 lei- contributia la cheltuielile neeligibile

2.747.756,59 lei TVA
Consiliul local municipal
Barlad
Partener 2

Reprezentand 92 % din totalul contributiilor partenerilor
Total contributie: 286.915,88 lei, din care:
24.941,60 lei- contributia la cheltuielile eligibile
23.038,92 lei- contributia la cheltuielile neeligibile

238.935,36 lei TVA
Reprezentand 8 % din totalul contributiilor partenerilor

Celelalte clauze ale ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE CONSILIUL JUDEŢEAN
VASLUI ŞI CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BARLAD PENTRU REALIZAREA
PROIECTULUI “REABILITAREA CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL MUNICIPIULUI
BARLAD”, ramân neschimbate.
Prezentul ACT ADITIONAL a fost încheiat într-un număr de 6 exemplare, în limba română,
câte doua pentru fiecare parte, unul pentru Organismul Intermediar din cadrul ADR Nord Est şi unul
pentru Autoritatea de Management.
Semnături:……..
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
PRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.2 la Acordul de parteneriat dintre
Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Bârlad pentru realizarea proiectului
“Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bârlad”
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
Prin Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Vaslui (inregistrat cu numarul
3701/23.04.2008) şi Consiliul Local Municipal Bârlad (înregistrat cu numarul 9084/23.04.2008) se
reglementează obligaţiile, rolurile şi responsabilităţile părţilor în pregătirea, implementarea şi
monitorizarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bârlad”. Acordul
a fost aprobat de Consiliul Judetean Vaslui prin Hotărârea nr. 56 din aprilie 2008.
Consiliul Judeţean Vaslui, în parteneriat cu Consiliul Local Municipal Bârlad, au depus
proiectul la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est în data de 25.04.2008. Acesta a trecut prin
toate etapele de evaluare, în data de 04.03.2009 având loc şi vizita la faţa locului la care au participat
experţi ai Autorităţii de Management şi ai Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional
Regional, ultima etapă de verificare înaintea semnării contractului de finanţare, organizată la nivel
regional.
Proiectul a fost transmis la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
Regional – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, în vederea obţinerii avizului pentru
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semnarea contractului de finanţare.
În urma analizei dosarului proiectului a fost solicitată revizuirea bugetului astfel încât să
respecte reglementările în vigoare la această dată.
Modificările, comunicate prin Scrisoarea de notificare nr.4756/OI/20.05.2009, vizează
capitolul Cheltuieli diverse şi neprevăzute din cadrul bugetului proiectului, şi constau în transferarea
sumei de 263.657,03 lei din coloana cheltuieli eligibile în coloana cheltuieli neeligibile. Această
valoare reprezintă suma ce depăşeşte procentul de 10% din capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţii,
reprezentând cheltuieli diverse şi neprevăzute eligibile, în conformitate cu Ordinul privind aprobarea
categoriilor de cheltuieli pentru domeniul major de intervenţie Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.
In vederea semnării contractului de finanţare nerambursabilă, partenerii (Consiliul judeţean
Vaslui şi Consiliul local municipal Bârlad) trebuie să aibă pregătit actul aditional la Acordul de
parteneriat, care să reflecte aceste modificări ale bugetului proiectului.
Necesitatea incheierii Actului Aditional nr. 2 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul
Judetean Vaslui si Consiliul Local Municipal Bârlad pentru realizarea Proiectului “Reabilitarea
centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” rezulta din urmatoarele considerente ce modifica
Acordul initial:
 Modificările legate de bugetul proiectului, de cheltuielile legate de proiect, survenite ca urmare
a analizei dosarului proiectului;
 Modificarea contribuţiilor ce revin părţilor Acordului, ţinând cont de procentul stabilit pentru
contribuţia fiecăruia, astfel încât implementarea proiectului să se deruleze în condiţii optime.
Astfel, potrivit Actului adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat , contribuţia Consiliului local al
municipiului Bârlad (8 % din totalul contributiilor partenerilor) era de 266.245,17 lei, detaliată în
tabelul următor:
Contribuţie Consiliul judeţean Vaslui
cheltuieli eligibile
cheltuieli neeligibile
TVA CJ Vaslui
Total

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

Potrivit scrisorii de notificare nr.4756/OI/20.05.2009 venită din partea ADR Nord-Est –
Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi cererii de finanţare
revizuite, contribuţia Consiliului local al municipiului Bârlad se modifică, după cum urmează:
Contribuţie Consiliul judeţean Vaslui
cheltuieli eligibile
cheltuieli neeligibile
TVA CJ Vaslui
Total

LEI
286.828,43
264.947,55
2.747.756,59
3.299.532,57

In raport de considerentele menţionate, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma prezentată.
Preşedinte,
Vasile MIHALACHI
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A NR.81/2009
privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui – România
şi Raionul Ştefan Vodă – Republica Moldova
având în vedere Acordul de cooperare dintre Judeţul Vaslui – România şi Raionul Ştefan
Vodă – Republica Moldova, semnat la data de 16.06.2009;
având în vedere avizul Ministerului Afacerilor Externe, transmis cu adresa nr. H2-1/754 din
data de 5 martie 2009;
având în vedere avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor, transmis cu adresa nr. 73252
din data de 20 martie 2009;
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în temeiul dispoziţiilor art.15, art. 91 alin 6 lit.c şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE :
Articolul unic- Se aprobă Acordul de cooperare dintre Judeţul Vaslui – România şi Raionul
Ştefan Vodă – Republica Moldova, semnat la data de 16.06.2009, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 26 iunie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Mihalachi Vasile
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

ACORD DE COOPERARE
între Judeţul Vaslui (România) şi
Raionul Ştefan Vodă (Republica Moldova)
Judeţul Vaslui din România şi Raionul Ştefan Vodă din Republica Moldova, denumite în
continuare părţi;
având în vedere relaţiile tradiţionale de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica
Moldova ;
pornind de la dorinţa reciprocă de a stabili şi dezvolta legături de cooperare, pe multiple
planuri de interes comun, la nivelul judeţului Vaslui şi al raionului Ştefan Vodă;
în baza Acordului de cooperare dintre Asociaţia Preşedinţilor Consiliilor judeţene din
România şi Federaţia Puterilor Raionale şi Locale din Republica Moldova, semnat la Ploieşti, la 27
noiembrie 1997;
în limitele competenţelor lor şi în conformitate cu prevederile acordurilor şi înţelegerilor
bilaterale în vigoare, încheiate între cele două state;
au convenit cele ce urmează :
I. ÎN DOMENIUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Art.l. - Părţile vor colabora în vederea organizării de întâlniri, schimburi de experienţă şi
informaţii ale autorităţilor administraţiei publice din judeţul Vaslui şi raionul Ştefan Vodă, cu privire la
legislaţie, reguli şi proceduri de desfăşurare a activităţilor specifice.
Art.2. - Părţile, de comun acord şi pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite şi schimburi
de delegaţi în unităţile adm. teritoriale, prin grupuri de funcţionari publici, primari, consilieri, etc.
Art.3. - Părţile vor facilita participarea şefilor administraţiilor publice din judeţul Vaslui
şi raionul Ştefan Vodă, a conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor din localităţile respective la
manifestări dedicate zilelor de stat ale României şi Republ. Moldova, precum şi în cadrul altor acţiuni
Art.4. - Părţile vor facilita stabilirea de relaţii bilaterale între autorităţile administraţiei
publice orăşeneşti şi comunale, între agenţi economici din industrie şi comerţ, între instituţii de
învăţământ, sănătate, cultură, sport, turism, etc., cât şi între localităţi în vederea înfrăţirii lor.
Art.5. - Părţile vor susţine perfecţionarea personalului din cadrul Cons. Jud. Vs. şi Consiliului
raional Ştefan Vodă în domeniul administraţiei publice locale, pe baza unor programe concrete.
II. ÎN DOMENIUL ECONOMIC
Art.6. - Părţile, dorind să încurajeze amplificarea continuă a cooperării economice şi
tehnice, îşi exprimă interesul ca raporturile lor de cooperare să vizeze :
a) – favorizarea dezvoltării economice a celor două regiuni prin
intensificarea schimburilor comerciale de materii prime şi materiale, maşini şi
echipamente, produse alimentare, bunuri de consum;
b) – încurajarea şi sprijinirea creării unor societăţi comerciale mixte,
asociaţii economice cu personalitate juridică, birouri tehnico-comerciale şi alte forme care
se vor conveni între persoane juridice din judeţul Vaslui şi raionul Ştefan Vodă.
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Art.7. - Părţile vor colabora în vederea implementării unor proiecte de investiţie de interes
comun.
Art.8. - Părţile vor iniţia şi promova stabilirea de relaţii de cooperare între asociaţii
patronale ale oamenilor de afaceri, în scopul organizării periodice a unor expoziţii, târguri cu
produse agroalimentare, bunuri de larg consum, ale agenţilor economici din cele două unităţi
administrativ teritoriale.
Art.9. - Părţile vor sprijini schimbul permanent de informaţie între camerele de comerţ şi
industrie cu privire la oportunităţile de afaceri, regimul de import-export, formarea la nivelul fiecărei
camere a unor seturi de informaţie completă cu privire la regimul investiţional la nivelul celor două
unităţi administrativ teritoriale.
Art.10. - Părţile vor sprijini elaborarea unui buletin informativ la nivelul camerelor de comerţ
şi industrie cu privire la posibilitatea folosirii în comun de către agenţii economici a
capacităţilor de producţie şi prelucrare, publicarea acestuia precum şi organizarea de întâlniri între
agenţii economici în vederea cooperării în acest domeniu de activitate.
Art.11. - In domeniul agriculturii, părţile vor concretiza cooperarea prin:
a) întâlniri
ale
specialiştilor
din
agricultură
şi
industria
alimentară
în scopul colaborării în domeniul producţiei şi prelucrării materiei prime;
b) - informarea promptă a părţilor în situaţia în care apar boli,
dăunători sau există perioade de carantină şi sincronizarea tratamentelor de combatere a acestora.
III. ÎN DOMENIUL ARHITECTURII, URBANISMULUI ŞI AMENAJĂRII
TERITORIULUI
Art.12. - Părţile, de comun acord, îşi vor coordona planurile de amenajare a teritoriului.
Art.13. - Părţile vor colabora asupra identificării soluţiilor organizatorice şi tehnice
necesare pentru fluidizarea traficului de persoane şi mărfuri la frontiera, cu acordul guvernelor.
IV. ÎN DOMENIUL COLABORĂRII TRANSFRONTALIERE SI AL PROTECŢIEI
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Art.14. - Părţile vor coopera în sprijinirea autorităţilor publice competente pentru folosirea în
comun a apelor de transfrontieră şi protecţie a acestora, acordându-se o atenţie deosebită protecţiei
calitative şi cantitative a apelor de suprafaţă, a celor subterane şi excluderii poluărilor, prin prelevarea,
semestrial, de probe şi informarea reciprocă în acest sens.
Art.15. - Părţile vor coopera în luarea măsurilor corespunzătoare pentru participarea
publicului la activităţile de protecţie a mediului şi facilitarea accesului la informaţia de mediu.
Art. 16.- Părţile vor colabora la elaborarea şi implementarea unor proiecte de dezvoltare econ.
şi socială a zonei transfrontaliere, vor identifica şi accesa în comun sursele de finanţare existente.
V. ÎN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE
Art. 17. - Părţile vor sprijini schimbul permanent de informaţii privind legislaţia în vigoare în
domeniu, din România şi Republica Moldova.
Art. 18. - Părţile vor încuraja şi vor facilita schimbul de experienţă şi bune practici intre
specialiştii în domeniu din cele două unităţi administrativ teritoriale, precum şi acţiunile comune de
formare a specialiştilor.
Art. 19. – Părţile, de comun acord şi pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite şi schimburi
de delegaţi.
Art. 20. – Părţile vor colabora la elaborarea şi implementarea unor proiecte în domeniul
serviciilor pentru grupuri sociale vulnerabile, vor identifica şi accesa în comun sursele de finanţare
nerambursabile existente.
VI. ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
Art.21. - Părţile vor sprijini serviciile publice judeţene de învăţământ în
organizarea de acţiuni specifice pentru studierea experienţei echipelor manageriale judeţene, în
principal, în următoarele domenii de activitate:
¾ - proiectare
¾ - colaborarea cu autorităţile publice locale
¾ - organizarea
evaluării
activităţii
cadrelor
didactice
şi
a
instituţiilor de învăţământ
Art.22. - Părţile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiţii, inclusiv la
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disciplinele de studiu, între elevi, cu participarea instituţiilor de învăţământ.
Art.23. - Părţile vor sprijini organizarea de schimburi de experienţă între Casa corpului
didactic din judeţul Vaslui şi Centrul metodic din raionul Ştefan Vodă şi între şcoli.
Art.24. - Părţile vor înlesni participarea elevilor la concursuri şi olimpiade de învăţământ şi
invitarea reciprocă a unor grupuri de elevi pentru a-şi petrece vacanţa în taberele şcolare existente pe
teritoriile celor două unităţi administrativ teritoriale.
VII. ÎN DOMENIUL CULTURAL
Art.25. - Părţile vor înlesni realizarea de manifestări culturale între localităţile din judeţul
Vaslui şi raionul Ştefan Vodă, în cadrul cărora se va pune un accent deosebit pe promovarea
cunoaşterii valorilor autentice ale creaţiei literare şi artistice, a elementelor comune din cele două
unităţi administrativ teritoriale, precum şi a tradiţiilor folclorice specifice. Vor fi organizate expoziţii
de artă plastică, tabere de creaţie, lansări de carte, precum şi alte acţiuni.
Art.26. - Părţile vor contribui la realizarea de manifestări cultural-folclorice cu participarea
unor formaţiuni profesioniste şi de amatori.
Art.27. - Părţile vor facilita, fiecare în unitatea sa teritorial-administrativă, constituirea
unei asociaţii culturale, care pe bază de reciprocitate să promoveze valorile culturale specifice celor
două unităţi administrativ teritoriale.
Art.28. - Anual se va perfecta şi aproba calendarul acţiunilor comune pentru anul
următor.
VIII. DISPOZIŢII FINALE
Art.29. - Prevederile prezentului Acord vor fi detaliate prin programe de acţiuni concrete,
cu precizarea termenelor calendaristice, încheiate între instituţiile din domeniile de colaborare
menţionat; în acest scop se vor constitui la nivelul fiecărei părţi colective de lucru formate din
specialişti.
Art.30. - Reprezentanţii părţilor semnatare vor analiza - periodic -stadiul îndeplinirii
prevederilor din prezentul protocol, vor stabili măsuri pentru extinderea şi susţinerea acestuia şi vor
informa fiecare în parte, Consiliul judeţean Vaslui şi respectiv Consiliul raional Ştefan Vodă, asupra
modului de derulare a cooperării între cele două entităţi ale administraţiei publice.
Art.31. (1) Prezentul acord intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aprobării de către
plenul Consiliului judeţean Vaslui şi respectiv al Consiliului raional Ştefan Vodă, cu notificarea de
către părţile semnatare.
(2)
Prezentul
acord
se
încheie
pe
o
perioadă
de
4
ani.
Protocolul se va prelungi automat pe noi perioade de câte 2 ani, dacă nici una din
părţi nu îl va denunţa în scris, prin notificare, cu cel puţin 6 luni înainte de
expirarea termenului de valabilitate.
(3) Prezentul Acord poate fi modificat prin acordul scris al Părţilor. Modificările vor intra în
vigoare în conformitate cu dispoziţiile alin. (1).
(4) Orice divergenţă intervenită între Părţi în legătură cu interpretarea prezentului
Acord va fi rezolvată de acestea, pe cale amiabilă.
Semnat la Vaslui la data de 16.06.2009 în două exemplare originale, ambele texte fiind egal autentice.
Pentru JUDEŢUL VASLUI
PREŞEDINTE,
VASILE MIHALACHI

Pentru RAIONUL ŞTEFAN VODĂ
PREŞEDINTE,
BERIL VALERIU

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE COOPERARE dintre Judeţul Vaslui –
România şi Raionul Ştefan Vodă– Republica Moldova
În scopul îmbunătăţirii colaborării
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Republica Moldova, al întreprinderii de activităţi reciproc avantajoase, al susţinerii dezvoltării econ. şi
sociale a jud. nostru, am iniţiat şi semnat un acord de colaborare între cele două unităţi adm - terit.
Colaborarea dintre Judeţul Vaslui şi Raionul Ştefan Vodă a început o dată cu întâlnirile
organizate de Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru la care au participat reprezentanţi ai ambelor
unităţi adminstrativ teritoriale. În acest context, Preşedintele Consiliului raional Ştefan Vodă ne-a
solicitat încheierea unui acord de parteneriat prin care judeţul Vaslui să asigure suport pentru
dezvoltarea unor relaţii parteneriale în domenii de interes comune.
Scopul Acordului constă în extinderea şi îmbunătăţirea dintre organizaţiile, colectivităţile şi
autorităţile locale din unităţile administrativ teritoriale semnatare, în contextul alinierii la standardele
în domeniu în plan european. Pentru realizarea acestui scop, părţile semnatare îşi propun armonizarea
preocupărilor şi extinderea colaborării în următoarele domenii:
• Administraţie publică locală
• Economie
• Colaborare transfrontalieră şi protecţia mediului înconjurător
• Servicii sociale
• Învăţământ
• Cultură.
În vederea extinderii colaborării între cele două administraţii se vor urmări realizarea
principalelor obiective:
de stat ale României şi Republicii Moldova, precum şi în cadrul altor acţiuni;
facilitarea stabilirii de relaţii bilaterale între autorităţile administraţiei publice
orăşeneşti şi comunale, între agenţi economici din colaborarea în vederea organizării de întâlniri,
schimburi de experienţă şi informaţii ale autorităţilor administraţiei publice din judeţul Vaslui şi
raionul Ştefan Vodă, cu privire la legislaţia în domeniul administraţiei publice locale;
organizarea de vizite şi schimburi de delegaţi în unităţile administrativ – teritoriale,
prin grupuri de funcţionari publici, primari, consilieri, etc. ;
facilitarea participării reprezentanţilor autorităţilor administraţiilor publice din judeţul
Vaslui şi raionul Ştefan Vodă, a conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor din localităţile respective
la manifestări dedicate zilelor industrie şi comerţ, între instituţii de învăţământ, sănătate, cultură,
sport, turism, etc., cât şi între localităţi în vederea înfrăţirii lor
susţinerea perfecţionării personalului din cadrul Cons. Judeţean Vaslui şi Consiliului
raional Ştefan Vodă în domeniul administraţiei publice locale, pe baza unor programe concrete;
colaborarea în vederea implementării unor proiecte de investiţie de interes comun;
iniţierea şi promovarea relaţiilor de cooperare între asociaţii patronale ale
oamenilor de afaceri, în scopul organizării periodice a unor expoziţii, târguri cu produse
agroalimentare, bunuri de larg consum, ale agenţilor economici din cele două unităţi adm. teritoriale;
sprijinirea schimbului permanent de informaţie între camerele de comerţ şi industrie
cu privire la oportunităţile de afaceri, regimul de import-export, formarea la nivelul fiecărei camere
a unor seturi de informaţie completă cu privire la regimul investiţional la nivelul celor două unităţi
administrativ - teritoriale;
cooperarea în luarea măsurilor corespunzătoare pentru participarea publicului la
activităţile de protecţie a mediului şi facilitarea accesului la informaţia de mediu;
colaborarea la elaborarea şi implementarea unor proiecte în domeniul serviciilor pentru
grupuri sociale vulnerabile, identif. şi accesarea în comun sursele de finanţare nerambursab. existente;
facilitarea organizării diverselor concursuri, competiţii, inclusiv la disciplinele de
studiu, între elevi, cu participarea instituţiilor de învăţământ;
înlesnirea realizării de manifestări culturale între localităţile din judeţul Vaslui şi
raionul Ştefan Vodă, în cadrul cărora se va pune un accent deosebit pe promovarea cunoaşterii
valorilor autentice ale creaţiei literare şi artistice, a elementelor comune din cele două unităţi
administrativ - teritoriale, precum şi a tradiţiilor folclorice specifice.
Urmează ca, în conformitate cu prevederile Acordului, să fie elaborate şi implementate
programe concrete de acţiuni în domeniile sus menţionate.
Potrivit dispoziţiilor art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, coroborate cu dispoziţiile
art. 15 din Legea organică privind administraţia publică locală, iniţiativa noastră de colaborare cu
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autorităţi ale adiministraţiei publice locale din Republica Moldova a fost avizată de Ministerul
Afacerilor Externe cu adresa nr. H2-1/754 din data de 05.03.2009, şi de Ministerul Administraţiei şi
Internelor cu adresa nr.73252 din data de 05.03.2009.
În acest context, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
MIHALACHI VASILE
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A NR.82/2009
privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui – România
şi Raionul Soroca – Republica Moldova
având în vedere Acordul de cooperare dintre Judeţul Vaslui – România şi Raionul Soroca –
Republica Moldova, semnat la data de 16.06.2009;
având în vedere avizul Ministerului Afacerilor Externe, transmis cu adresa nr. H2-1/753 din
data de 5 martie 2009;
având în vedere avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor, transmis cu adresa nr. 73252
din data de 20 martie 2009;
în temeiul dispoziţiilor art.15, art. 91 alin 6 lit.c şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE :
Articolul unic- Se aprobă Acordul de cooperare dintre Judeţul Vaslui – România şi Raionul
Soroca – Republica Moldova, semnat la data de 16.06.2009, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 26 iunie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Mihalachi Vasile
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

ACORD DE COOPERARE
între Judeţul Vaslui (România) şi
Raionul Soroca (Republica Moldova)
Judeţul Vaslui din România şi Raionul Soroca din Republica Moldova, denumite în continuare
părţi;
având în vedere relaţiile tradiţionale de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica
Moldova ;
pornind de la dorinţa reciprocă de a stabili şi dezvolta legături de cooperare, pe multiple
planuri de interes comun, la nivelul judeţului Vaslui şi al raionului Soroca;
în baza Acordului de cooperare dintre Asociaţia Preşedinţilor Consiliilor judeţene din
România şi Federaţia Puterilor Raionale şi Locale din Republica Moldova, semnat la Ploieşti, la 27
noiembrie 1997;
în limitele competenţelor lor şi în conformitate cu prevederile acordurilor şi înţelegerilor
bilaterale în vigoare, încheiate între cele două state;
au convenit cele ce urmează :
I. ÎN DOMENIUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Art.l. - Părţile vor colabora în vederea organizării de întâlniri, schimburi de experienţă şi
informaţii ale autorităţilor administraţiei publice din judeţul Vaslui şi raionul Soroca, cu privire la
legislaţia în domeniul administraţiei publice locale.
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Art.2. - Părţile, de comun acord şi pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite şi schimburi
de delegaţi în unităţile adm.-teritoriale, prin grupuri de funcţionari publici, primari, consilieri, etc.
Art.3. - Părţile vor facilita participarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiilor publice
din judeţul Vaslui şi raionul Soroca, a conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor din localităţile
respective la manifestări dedicate zilelor de stat ale României şi Republicii Moldova, precum şi în
cadrul altor acţiuni.
Art.4. - Părţile vor facilita stabilirea de relaţii bilaterale între autorităţile administraţiei
publice orăşeneşti şi comunale, între agenţi economici din industrie şi comerţ, între instituţii de
învăţământ, sănătate, cultură, sport, turism, etc., cât şi între localităţi în vederea înfrăţirii lor.
Art.5. - Părţile vor susţine perfecţionarea personalului din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui
şi Cons. raional Soroca în domeniul administraţiei publice locale, pe baza unor programe concrete.
II. ÎN DOMENIUL ECONOMIC
Art.6. - Părţile, dorind să încurajeze amplificarea continuă a cooperării economice şi
tehnice, îşi exprimă interesul ca raporturile lor de cooperare să vizeze :
c) – favorizarea dezvoltării economice a celor două unităţi administrativ–teritoriale
prin intensificarea schimburilor comerciale de materii prime şi materiale, maşini şi echipamente,
produse alimentare, bunuri de consum;
d) – încurajarea şi sprijinirea creării unor societăţi comerciale mixte,
asociaţii economice cu personalitate juridică, birouri tehnico-comerciale şi alte forme care se vor
conveni între persoane juridice din judeţul Vaslui şi raionul Soroca.
Art.7. - Părţile vor colabora în vederea implementării unor proiecte de investiţie de interes
comun.
Art.8. - Părţile vor iniţia şi promova stabilirea de relaţii de cooperare între asociaţii
patronale ale oamenilor de afaceri, în scopul organizării periodice a unor expoziţii, târguri cu
produse agroalimentare, bunuri de larg consum, ale agenţilor economici din cele două unităţi
administrativ teritoriale.
Art.9. - Părţile vor sprijini schimbul permanent de informaţie între camerele de comerţ şi
industrie cu privire la oportunităţile de afaceri, regimul de import-export, formarea la nivelul fiecărei
camere a unor seturi de informaţie completă cu privire la regimul investiţional la nivelul celor două
unităţi administrativ teritoriale.
Art.10. - Părţile vor sprijini organizarea de întâlniri între agenţii economici, în vederea
identificării oportunităţilor de cooperare reciproc avantajoase.
Art.11. - In domeniul agriculturii, părţile vor concretiza cooperarea prin:
c) - întâlniri ale specialiştilor din agricultură şi industria alimentară
în scopul colaborării în domeniul producţiei şi prelucrării materiei prime;
d) - informarea promptă a părţilor în situaţia în care apar boli,
dăunători sau există perioade de carantină şi sincronizarea tratamentelor de combatere a acestora.
III. ÎN DOMENIUL COLABORĂRII TRANSFRONTALIERE SI AL PROTECŢIEI
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Art.12 - Părţile vor coopera în luarea măsurilor corespunzătoare pentru participarea
publicului la activităţile de protecţie a mediului şi facilitarea accesului la informaţia de mediu.
Art.13. - Părţile vor colabora la elaborarea şi implementarea unor proiecte de dezvoltare econ.
şi socială a zonei transfrontaliere, vor identifica şi accesa în comun sursele de finanţare existente.
IV. ÎN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE
Art. 14. - Părţile vor sprijini schimbul permanent de informaţii privind legislaţia în vigoare în
domeniu, din România şi Republica Moldova.
Art.15. - Părţile vor încuraja şi vor facilita schimbul de experienţă şi bune practici intre
specialiştii în domeniu din cele două unităţi administrativ teritoriale, precum şi acţiunile comune de
formare a specialiştilor.
Art.16. – Părţile, de comun acord şi pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite şi schimburi
de delegaţi.
Art.17. – Părţile vor colabora la elaborarea şi implementarea unor proiecte în domeniul
serviciilor pentru grupuri sociale vulnerabile, vor identifica şi accesa în comun sursele de finanţare
nerambursabile existente.
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V. IN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
Art.18. - Părţile vor sprijini serviciile publice de învăţământ în organizarea de
acţiuni specifice pentru studierea experienţei echipelor manageriale, în principal, în următoarele
domenii de activitate:
¾
- organizarea procesului educaţional
¾
- colaborarea cu autorităţile publice locale
¾
- organizarea
evaluării
activităţii
cadrelor
didactice
şi
a
instituţiilor de învăţământ
Art.19. - Părţile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiţii, inclusiv la
disciplinele de studiu, între elevi, cu participarea instituţiilor de învăţământ.
Art.20. - Părţile vor sprijini organizarea de schimburi de experienţă între Casa corpului
didactic din judeţul Vaslui şi Centrul metodic din raionul Soroca şi între şcoli.
Art.21. - Părţile vor înlesni participarea elevilor la concursuri şi olimpiade de învăţământ şi
invitarea reciprocă a unor grupuri de elevi pentru a-şi petrece vacanţa în taberele şcolare existente pe
teritoriile celor două unităţi administrativ teritoriale.
VI. ÎN DOMENIUL CULTURAL
Art.22. - Părţile vor înlesni realizarea de manifestări culturale între localităţile din judeţul
Vaslui şi raionul Soroca, în cadrul cărora se va pune un accent deosebit pe promovarea cunoaşterii
valorilor autentice ale creaţiei literare şi artistice, a elementelor comune din cele două unităţi
administrativ teritoriale, precum şi a tradiţiilor folclorice specifice. Vor fi organizate expoziţii de artă
plastică, tabere de creaţie, lansări de carte, precum şi alte acţiuni.
Art.23. - Părţile vor contribui la realizarea de manifestări cultural-folclorice cu participarea
unor formaţiuni profesioniste şi de amatori.
Art.24. - Părţile vor facilita, fiecare în unitatea sa teritorial-administrativă, constituirea
unei asociaţii culturale, care pe bază de reciprocitate să promoveze valorile culturale specifice celor
două unităţi administrativ teritoriale.
Art.25. - Anual se va perfecta şi aproba calendarul acţiunilor comune pt. anul următor.
VII. DISPOZIŢII FINALE
Art.26. - Prevederile prezentului Acord vor fi detaliate prin programe de acţiuni
concrete, cu precizarea termenelor calendaristice, încheiate între instituţiile din domeniile de
colaborare menţionate; în acest scop se vor constitui la nivelul fiecărei părţi colective de lucru
formate din specialişti.
Art.27. - Reprezentanţii părţilor semnatare vor analiza - periodic -stadiul îndeplinirii
prevederilor din prezentul acord, vor stabili măsuri pentru extinderea şi susţinerea acestuia şi vor
informa fiecare în parte, Consiliul judeţean Vaslui şi respectiv Consiliul raional Soroca, asupra
modului de derulare a cooperării între cele două entităţi ale administraţiei publice.
Art.28. (1) Prezentul acord intră în vigoare în termen de 30 de zile
de la data aprobării de către plenul Consiliului judeţean Vaslui şi respectiv al Consiliului raional
Soroca, cu notificarea de către părţile semnatare.
(2) Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 4 ani.
Acordul se va prelungi automat pe noi perioade de câte 2 ani, dacă nici una din
părţi nu îl va denunţa în scris, prin notificare, cu cel puţin 6 luni înainte de
expirarea termenului de valabilitate.
(3) Prezentul Acord poate fi modificat prin acordul scris al Părţilor. Modificările vor
intra în vigoare în conformitate cu dispoziţiile alin. (1).
(4) Orice divergenţă intervenită între Părţi în legătură cu interpretarea
prezentului Acord va fi rezolvată de acestea, pe cale amiabilă.
Semnat la Vaslui la data de 16.06.2009 în două exemplare originale, ambele texte fiind egal autentice.
Pentru JUDEŢUL VASLUI
PREŞEDINTE,
VASILE MIHALACHI

Pentru RAIONUL SOROCA
PREŞEDINTE,
MIRCEA MARTÎNIUC
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE COOPERARE dintre Judeţul Vaslui –
România şi Raionul Soroca – Republica Moldova
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
În scopul îmbunătăţirii colaborării dintre judeţul Vaslui - România şi raionul Soroca Republica Moldova, al întreprinderii de activităţi reciproc avantajoase, al susţinerii dezvoltării
economice şi sociale a judeţului nostru, am iniţiat şi semnat un acord de colaborare între cele două
unităţi administrativ teritoriale.
Colaborarea dintre Judeţul Vaslui şi Raionul Soroca a început o dată cu anul 2002, când a avut
loc semnarea Protocolului Cooperării Transfrontaliere al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru la Iaşi. În anul
2005, s-a înfiinţat Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, asociere cu personalitate juridică al cărei
obiectiv îl reprezintă absorbţia de fonduri pentru implementarea de proiecte şi gestionarea fondurilor.
Asociaţia reuneşte 20 de membri din România şi Republica Moldova, printre care amintim Consiliul
Judeţean Vaslui şi Consiliul Raional Soroca. Scopul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru constă în
extinderea şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre colectivităţile şi autorităţile locale în domeniile economic,
educaţional, cultural, ştiinţific şi sportiv şi asigurarea unei dezvoltări durabile a regiunii în contextul
alinierii la standardele în domeniu în plan european.
Începând cu anul 2005 între Judeţul Vaslui şi Raionul Soroca au fost identificate, elaborate şi
implementate o serie de proiecte de cooperare transfrontalieră în următoarele domeni: servicii sociale,
tineret, educaţie şi cultură. Peste 10 proiecte au fost elaborate şi derulate în parteneriat între cele două
unităţi administrativ teritoriale.
Scopul Acordului constă în extinderea şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre organizaţiile,
colectivităţile şi autorităţile locale din unităţile administrativ teritoriale semnatare, în contextul
alinierii la standardele în domeniu în plan european. Pentru realizarea acestui scop, părţile semnatare
îşi propun armonizarea preocupărilor şi extinderea colaborării în următoarele domenii:
• Administraţie publică locală
• Economie
• Colaborare transfrontalieră şi protecţia mediului înconjurător
• Servicii sociale
• Învăţământ
• Cultură.
În vederea extinderii colaborării între cele două administraţii se va urmări realizarea
principalelor obiective:
• colaborarea în vederea organizării de întâlniri, schimburi de experienţă şi informaţii ale
autorităţilor administraţiei publice din judeţul Vaslui şi raionul Soroca, cu privire la legislaţia în
domeniul administraţiei publice locale;
• organizarea de vizite şi schimburi de delegaţi în unităţile administrativ – teritoriale, prin
grupuri de funcţionari publici, primari, consilieri, etc.;
• facilitarea participării reprezentanţilor autorităţilor administraţiilor publice din judeţul Vaslui
şi raionul Soroca, a conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor din localităţile respective la manifestări
dedicate zilelor de stat ale României şi Republicii Moldova, precum şi în cadrul altor acţiuni;
• facilitarea stabilirii de relaţii bilaterale între autorităţile administraţiei publice orăşeneşti şi
comunale, între agenţi economici din industrie şi comerţ, între instituţii de învăţământ, sănătate,
cultură, sport, turism, etc., cât şi între localităţi în vederea înfrăţirii lor;
• susţinerea perfecţionării personalului din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui şi Consiliului
raional Soroca în domeniul administraţiei publice locale, pe baza unor programe concrete;
• colaborarea în vederea implementării unor proiecte de investiţie de interes comun;
• iniţierea şi promovarea relaţiilor de cooperare între asociaţii patronale ale oamenilor de
afaceri, în scopul organizării periodice a unor expoziţii, târguri cu produse agroalimentare, bunuri
de larg consum, ale agenţilor economici din cele două unităţi administrativ teritoriale;
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• sprijinirea schimbului permanent de informaţie între camerele de comerţ şi industrie cu
privire la oportunităţile de afaceri, regimul de import-export, formarea la nivelul fiecărei camere a
unor seturi de informaţie completă cu privire la regimul investiţional la nivelul celor două unităţi
administrativ-teritoriale;
• cooperarea în luarea măsurilor corespunzătoare pentru participarea publicului la activităţile
de protecţie a mediului şi facilitarea accesului la informaţia de mediu;
• colaborarea la elaborarea şi implementarea unor proiecte în domeniul serviciilor pentru grupuri
sociale vulnerabile, identificarea şi accesarea în comun a surselor de finanţare nerambursab. existente;
• facilitarea organizării diverselor concursuri, competiţii, inclusiv la disciplinele de studiu,
între elevi, cu participarea instituţiilor de învăţământ;
• înlesnirea realizării de manifestări culturale între localităţile din judeţul Vaslui şi raionul
Soroca, în cadrul cărora se va pune un accent deosebit pe promovarea cunoaşterii valorilor autentice
ale creaţiei literare şi artistice, a elementelor comune din cele două unităţi administrativ-teritoriale,
precum şi a tradiţiilor folclorice specifice.
Urmează ca, în conformitate cu prevederile Acordului, să fie elaborate şi implementate
programe concrete de acţiuni în domeniile sus menţionate.
Potrivit dispoziţiilor art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, coroborate cu dispoziţiile
art. 15 din Legea organică privind administraţia publică locală, iniţiativa noastră de colaborare cu
autorităţi ale adiministraţiei publice locale din Republica Moldova a fost avizată de Ministerul
Afacerilor Externe cu adresa nr. H2-1/753 din data de 05.03.2009, şi de Ministerul Administraţiei şi
Internelor cu adresa nr.73252 din data de 05.03.2009.
În acest context, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
MIHALACHI VASILE
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A NR.83/2009
privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui – România
şi Raionul Orhei – Republica Moldova
având în vedere Acordul de cooperare dintre Judeţul Vaslui – România şi Raionul Orhei –
Republica Moldova, semnat la data de 16.06.2009;
având în vedere avizul Ministerului Afacerilor Externe, transmis cu adresa nr. H2-1/755 din
data de 5 martie 2009;
având în vedere avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor, transmis cu adresa nr. 73252
din data de 20 martie 2009;
în temeiul dispoziţiilor art.15, art. 91 alin 6 lit.(c) şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE :
Articolul unic- Se aprobă Acordul de cooperare dintre Judeţul Vaslui – România şi Raionul
Orhei – Republica Moldova, semnat la data de 16.06.2009, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 26 iunie 2009
PREŞEDINTE,
Mihalachi Vasile
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
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ACORD DE COOPERARE
între Judeţul Vaslui (România) şi
Raionul Orhei (Republica Moldova)
Judeţul Vaslui din România şi Raionul Orhei din Republica Moldova, denumite în continuare
părţi;
având în vedere relaţiile tradiţionale de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica
Moldova ;
pornind de la dorinţa reciprocă de a stabili şi dezvolta legături de cooperare, pe multiple
planuri de interes comun, la nivelul judeţului Vaslui şi al raionului Orhei;
în baza Acordului de cooperare dintre Asociaţia Preşedinţilor Consiliilor judeţene din
România şi Federaţia Puterilor Raionale şi Locale din Republica Moldova, semnat la Ploieşti, la 27
noiembrie 1997;
în limitele competenţelor lor şi în conformitate cu prevederile acordurilor şi înţelegerilor
bilaterale în vigoare, încheiate între cele două state;
au convenit cele ce urmează :
I. ÎN DOMENIUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Art.l. - Părţile vor colabora în vederea organizării de întâlniri, schimburi de experienţă şi
informaţii ale autorităţilor administraţiei publice din judeţul Vaslui şi raionul Orhei, cu privire la
legislaţia în domeniul administraţiei publice locale.
Art.2. - Părţile, de comun acord şi pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite şi schimburi
de delegaţi în unităţile adm.-teritoriale, prin grupuri de funcţionari publici, primari, consilieri, etc.
Art.3. - Părţile vor facilita participarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiilor publice
din judeţul Vaslui şi raionul Orhei, a conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor din localităţile
respective la manifestări dedicate zilelor de stat ale României şi Republicii Moldova, precum şi în
cadrul altor acţiuni.
Art.4. - Părţile vor facilita stabilirea de relaţii bilaterale între autorităţile administraţiei
publice orăşeneşti şi comunale, între agenţi economici din industrie şi comerţ, între instituţii de
învăţământ, sănătate, cultură, sport, turism, etc., cât şi între localităţi în vederea înfrăţirii lor.
Art.5. - Părţile vor susţine perfecţionarea personalului din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui
şi Consiliului raional Orhei în domeniul administraţiei publice locale, pe baza unor programe concrete.
II. ÎN DOMENIUL ECONOMIC
Art.6. - Părţile, dorind să încurajeze amplificarea continuă a cooperării economice şi
tehnice, îşi exprimă interesul ca raporturile lor de cooperare să vizeze :
e) – favorizarea dezvoltării economice a celor două unităţi administrativ–teritoriale prin
intensificarea schimburilor comerciale de materii prime şi materiale, maşini şi echipamente, produse
alimentare, bunuri de consum;
f) –
încurajarea
şi
sprijinirea
creării
unor
societăţi
comerciale
mixte,
asociaţii economice cu personalitate juridică, birouri tehnico-comerciale şi alte forme care se vor
conveni între persoane juridice din judeţul Vaslui şi raionul Orhei.
Art.7. - Părţile vor colabora în vederea implementării unor proiecte de inv. de interes comun.
Art.8. - Părţile vor iniţia şi promova stabilirea de relaţii de cooperare între asociaţii
patronale ale oamenilor de afaceri, în scopul organizării periodice a unor expoziţii, târguri cu
produse agroalimentare, bunuri de larg consum, ale agenţilor economici din cele două unităţi
administrativ teritoriale.
Art.9. - Părţile vor sprijini schimbul permanent de informaţie între camerele de comerţ şi
industrie cu privire la oportunităţile de afaceri, regimul de import-export, formarea la nivelul fiecărei
camere a unor seturi de informaţie completă cu privire la regimul investiţional la nivelul celor două
unităţi administrativ teritoriale.
Art.10. - Părţile vor sprijini organizarea de întâlniri între agenţii economici, în vederea
identificării oportunităţilor de cooperare reciproc avantajoase.
Art.11. - In domeniul agriculturii, părţile vor concretiza cooperarea prin:
e) întâlniri
ale
specialiştilor
din
agricultură
şi
industria
alimentară
în scopul colaborării în domeniul producţiei şi prelucrării materiei prime;
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f) - informarea promptă a părţilor în situaţia în care apar boli,
dăunători sau există perioade de carantină şi sincronizarea tratamentelor de combatere a acestora.
III. ÎN DOMENIUL COLABORĂRII TRANSFRONTALIERE SI AL PROTECŢIEI
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Art.12 - Părţile vor coopera în luarea măsurilor corespunzătoare pentru participarea
publicului la activităţile de protecţie a mediului şi facilitarea accesului la informaţia de mediu.
Art.13. - Părţile vor colabora la elaborarea şi implementarea unor proiecte de dezvoltare
economică şi socială a zonei transfr., vor identifica şi accesa în comun sursele de finanţare existente.
IV. ÎN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE
Art. 14. - Părţile vor sprijini schimbul permanent de informaţii privind legislaţia în vigoare în
domeniu, din România şi Republica Moldova.
Art. 15. - Părţile vor încuraja şi vor facilita schimbul de experienţă şi bune practici intre
specialiştii în domeniu din cele două unităţi administrativ teritoriale, precum şi acţiunile comune de
formare a specialiştilor.
Art. 16. – Părţile, de comun acord şi pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite şi schimburi
de delegaţi.
Art.17. – Părţile vor colabora la elaborarea şi implementarea unor proiecte în domeniul
serviciilor pentru grupuri sociale vulnerabile, vor identifica şi accesa în comun sursele de finanţare
nerambursabile existente.
V. ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
Art.18. - Părţile vor sprijini serviciile publice de învăţământ în organizarea de
acţiuni specifice pentru studierea experienţei echipelor manageriale, în principal, în următoarele
domenii de activitate:
¾ - organizarea procesului educaţional
¾ - colaborarea cu autorităţile publice locale
¾ - organizarea
evaluării
activităţii
cadrelor
didactice
şi
a
instituţiilor de învăţământ
Art.19. - Părţile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiţii, inclusiv la
disciplinele de studiu, între elevi, cu participarea instituţiilor de învăţământ.
Art.20. - Părţile vor sprijini organizarea de schimburi de experienţă între Casa corpului
didactic din judeţul Vaslui şi Centrul metodic din raionul Orhei şi între şcoli.
Art.21. - Părţile vor înlesni participarea elevilor la concursuri şi olimpiade de învăţământ şi
invitarea reciprocă a unor grupuri de elevi pentru a-şi petrece vacanţa în taberele şcolare existente pe
teritoriile celor două unităţi administrativ teritoriale.
VI. ÎN DOMENIUL CULTURAL
Art.22. - Părţile vor înlesni realizarea de manifestări culturale între localităţile din judeţul
Vaslui şi raionul Orhei, în cadrul cărora se va pune un accent deosebit pe promovarea cunoaşterii
valorilor autentice ale creaţiei literare şi artistice, a elementelor comune din cele două unităţi
administrativ teritoriale, precum şi a tradiţiilor folclorice specifice. Vor fi organizate expoziţii de artă
plastică, tabere de creaţie, lansări de carte, precum şi alte acţiuni.
Art.23. - Părţile vor contribui la realizarea de manifestări cultural-folclorice cu participarea
unor formaţiuni profesioniste şi de amatori.
Art.24. - Părţile vor facilita, fiecare în unitatea sa teritorial-administrativă, constituirea
unei asociaţii culturale, care pe bază de reciprocitate să promoveze valorile culturale specifice celor
două unităţi administrativ teritoriale.
Art.25. - Anual se va perfecta şi aproba calendarul acţiunilor comune pt. anul următor.
VII. DISPOZIŢII FINALE
Art.26. - Prevederile prezentului Acord vor fi detaliate prin programe de acţiuni concrete,
cu precizarea termenelor calendaristice, încheiate între instituţiile din dom de colaborare menţionate;
în acest scop se vor constitui la nivelul fiecărei părţi colective de lucru formate din specialişti.
Art.27. - Reprezentanţii părţilor semnatare vor analiza - periodic -stadiul îndeplinirii
prevederilor din prezentul acord, vor stabili măsuri pentru extinderea şi susţinerea acestuia şi vor
informa fiecare în parte, Consiliul judeţean Vaslui şi respectiv Consiliul raional Orhei, asupra modului
de derulare a cooperării între cele două entităţi ale administraţiei publice.
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Art.28. (1) Prezentul acord intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aprobării de către
plenul Consiliului judeţean Vaslui şi respectiv al Consiliului raional Orhei, cu notificarea de către
părţile semnatare.
(2) Prezentul
acord
se
încheie
pe
o
perioadă
de
4
ani.
Acordul se va prelungi automat pe noi perioade de câte 2 ani, dacă nici una din
părţi nu îl va denunţa în scris, prin notificare, cu cel puţin 6 luni înainte de
expirarea termenului de valabilitate.
(3) Prezentul Acord poate fi modificat prin acordul scris al Părţilor. Modificările vor
intra în vigoare în conformitate cu dispoziţiile alin. (1).
(4) Orice divergenţă intervenită între Părţi în legătură cu interpretarea
prezentului Acord va fi rezolvată de acestea, pe cale amiabilă.
Semnat la Vaslui la data de 16.06.2009 în două exemplare originale.
Pentru JUDEŢUL VASLUI
PREŞEDINTE,
VASILE MIHALACHI

Pentru RAIONUL ORHEI
PREŞEDINTE,
ANDREI GLOBA

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE COOPERARE dintre Judeţul Vaslui –
România şi Raionul Orhei – Republica Moldova
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
În scopul îmbunătăţirii colaborării dintre judeţul Vaslui, România şi raionul Orhei, Republica
Moldova, al întreprinderii de activităţi reciproc avantajoase, al susţinerii dezvoltării economice şi
sociale a judeţului nostru, am iniţiat şi semnat un acord de colaborare între cele două unităţi
administrativ teritoriale.
Colaborarea dintre Judeţul Vaslui şi Raionul Orhei a început o dată cu anul 2002, când a avut
loc semnarea Protocolului Cooperării Transfrontaliere al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru la Iaşi. În anul
2005, s-a înfiinţat Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, asociere cu personalitate juridică al cărei
obiectiv îl reprezintă absorbţia de fonduri pentru implementarea de proiecte şi gestionarea fondurilor.
Asociaţia reuneşte 20 de membri din România şi Republica Moldova, printre care amintim Consiliul
Judeţean Vaslui şi Consiliul Raional Orhei. Scopul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru constă în extinderea
şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre colectivităţile şi autorităţile locale în domeniile economic,
educaţional, cultural, ştiinţific şi sportiv şi asigurarea unei dezvoltări durabile a regiunii în contextul
alinierii la standardele în domeniu în plan european.
Scopul Acordului constă în extinderea şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre organizaţiile,
colectivităţile şi autorităţile locale din unităţile administrativ teritoriale semnatare, în contextul
alinierii la standardele în domeniu în plan european. Pentru realizarea acestui scop, părţile semnatare
îşi propun armonizarea preocupărilor şi extinderea colaborării în următoarele domenii:
• Administraţie publică locală
• Economie
• Colaborare transfrontalieră şi protecţia mediului înconjurător
• Servicii sociale
• Învăţământ
• Cultură.
În vederea extinderii colaborării între cele două administraţii se va urmări realizarea
principalelor obiective:
colaborarea în vederea organizării de întâlniri, schimburi de experienţă şi informaţii
ale autorităţilor administraţiei publice din judeţul Vaslui şi raionul Orhei, cu privire la legislaţia în
domeniul administraţiei publice locale;
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organizarea de vizite şi schimburi de delegaţi în unităţile administrativ – teritoriale,
prin grupuri de funcţionari publici, primari, consilieri, etc.;
facilitarea participării reprezentanţilor autorităţilor administraţiilor publice din judeţul
Vaslui şi raionul Orhei, a conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor din localităţile respective la
manifestări dedicate zilelor de stat ale României şi Repub. Moldova, precum şi în cadrul altor acţiuni;
facilitarea stabilirii de relaţii bilaterale între autorităţile administraţiei publice
orăşeneşti şi comunale, între agenţi economici din industrie şi comerţ, între instituţii de învăţământ,
sănătate, cultură, sport, turism, etc., cât şi între localităţi în vederea înfrăţirii lor;
susţinerea perfecţionării personalului din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui şi
Consiliului raional Orhei în domeniul administraţiei publice locale, pe baza unor programe concrete;
colaborarea în vederea implementării unor proiecte de investiţie de interes comun;
iniţierea şi promovarea relaţiilor de cooperare între asociaţii patronale ale
oamenilor de afaceri, în scopul organizării periodice a unor expoziţii, târguri cu produse
agroalimentare, bunuri de larg consum, ale agenţilor economici din cele două unităţi administrativ
teritoriale;
sprijinirea schimbului permanent de informaţie între camerele de comerţ şi industrie
cu privire la oportunităţile de afaceri, regimul de import-export, formarea la nivelul fiecărei camere
a unor seturi de inf. completă cu privire la regimul investiţional la nivelul celor două unităţi adm.terit;
cooperarea în luarea măsurilor corespunzătoare pentru participarea publicului la
activităţile de protecţie a mediului şi facilitarea accesului la informaţia de mediu;
colaborarea la elaborarea şi implementarea unor proiecte în domeniul serviciilor pentru
grupuri soc. vulnerabile, identificarea şi accesarea în comun a surselor de finanţare neramb. existente;
facilitarea organizării diverselor concursuri, competiţii, inclusiv la disciplinele de
studiu, între elevi, cu participarea instituţiilor de învăţământ;
înlesnirea realizării de manifestări culturale între localităţile din judeţul Vaslui şi
raionul Orhei, în cadrul cărora se va pune un accent deosebit pe promovarea cunoaşterii valorilor
autentice ale creaţiei literare şi artistice, a elementelor comune din cele două unităţi administrativteritoriale, precum şi a tradiţiilor folclorice specifice.
Urmează ca, în conformitate cu prevederile Acordului, să fie elaborate şi implementate
programe concrete de acţiuni în domeniile sus menţionate.
Potrivit dispoziţiilor art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, coroborate cu dispoziţiile
art. 15 din Legea organică privind administraţia publică locală, iniţiativa noastră de colaborare cu
autorităţi ale administraţiei publice locale din Republica Moldova a fost avizată de Ministerul
Afacerilor Externe cu adresa nr.H2-1/755 din data de 05.03.2009 şi de Ministerul Administraţiei şi
Internelor cu adresa nr.73252 din data de 05.03.2009.
În acest context, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
MIHALACHI VASILE
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.84/2009
privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi
terenul aferent aflate în proprietatea publică a jud. Vaslui şi în administrarea Cons. Jud. Vaslui
având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui prin care se
propune aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul
aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
având în vedere dispoziţiile art.14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. c), art. 97, alin. (1) şi art. 123, din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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Consiliul judeţean Vaslui;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă închirierea pe o perioadă de 1 an de zile, a unor spaţii cu destinaţia de
birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi
în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, identificate potrivit anexei nr.1.
Art.2.- Spaţiile prevăzute la art.1, se închiriază prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
Art.3. (1) - Tariful de pornire pentru închiriere este cel prevăzut în anexa nr.2.
(2) - Tariful pentru suprafeţele comune şi alte suprafeţe auxiliare este de 40% din tariful
adjudecat pentru suprafeţele locuibile.
Art.4. - Se aprobă Caietele de sarcini – cadru pentru organizarea licitaţiei în vederea închirierii
spaţiilor prevăzute la art.1 conform anexelor nr.3,4,5,6,7 şi 8.
Art.5. - Se aprobă Contractul cadru de închiriere prevăzut în anexa nr.9.
Art.6. - Se mandatează preşedintele Consiliului judeţean Vaslui ca în numele şi interesul
autorităţii deliberative să semneze contractul de închiriere prevăzut la art.6.
Art. 7. - Suma încasată din închirierea spaţiilor prevăzute la art. 1 se face venit la bugetul local
al judeţului Vaslui.
Art.8. - Anexele nr.1 - 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 26 iunie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
Anexele 1-9 pot fi consultate pe siteul Consiliului judeţean Vaslui: www.cjvs.ro

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii
comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în
administrarea Consiliului Judeţean Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri
În proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui se află o
serie de bunuri imobile compuse din construcţii, spaţii cu destinaţie de birouri, spaţii comerciale,
depozite şi terenul aferent ce urmează a fi închiriate.
În prezent aceste bunuri, nu sunt utilizate necesitând fonduri pentru asigurarea pazei şi siguranţei,
având şi un statut aparte faţă de alte construcţii, singura formă de a deveni profitabile rămâne
închirierea şi exploatarea în continuare pentru activităţi care au legătură cu specificul activităţilor
pentru care au fost construite.
Starea bunurilor este în prezent corespunzătoare, dar neutilizarea şi în context, nealocarea de
fonduri pentru întreţinere/reparare are ca urmare deteriorarea lor continuă.
În contractul de închiriere sunt prevăzute clauzele şi condiţiile din caietul de sarcini, precum şi alte
clauze şi condiţii menite să asigure respectarea actelor normative aplicabile în domeniu.
Tariful de pornire pentru închiriere prevăzut în anexa nr.2 la proiectul de hotărâre, se propune a se
stabili pe categorii de localităţi, iar în cadrul acestora pe zone potrivit hotărârilor consiliilor locale.
Cuantumul acestuia se situează între 3 şi 20 lei pentru spaţii şi 0,1 – 0,55 lei pentru teren. Tariful
propus are drept scop atragerea potenţialilor chiriaşi, în contextul recesiunii economice.
Consider că închirierea bunurilor prevăzute în anexa nr.1 la proiectul de hotărâre, va elimina
cheltuielile nerentabile pentru funcţionare, întreţinere şi pază şi va permite, în subsidiar, obţinerea unor
venituri la bugetul local al judeţului Vaslui.
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, precum şi ale Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
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completările ulterioare, consiliile judeţene au dreptul de a închiria bunuri proprietate publică/privată
prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
Fiind îndeplinite condiţiile cerute de lege, am iniţiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog să-l
aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.85/2009
privind transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în municipiul Vaslui,
suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţională Vaslui – Iaşi nr.1, proprietate publică a judeţului
Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
având în vedere adresa nr.16955/27.05.2009 a Direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui, prin care solicită darea în administrare a imobilului situat în municipiul
Vaslui, suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţională nr.1 proprietate publică a judeţului Vaslui şi în
administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere dispoziţiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1) şi art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în municipiul
Vaslui, suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţională nr.1, proprietate publică a judeţului Vaslui,
identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea
Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului Vaslui.
Art.2. - Predarea – preluarea imobilului prevăzut la art.1, se face în termen de 15 zile de la
intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.
Vaslui, 26 iunie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

ANEXĂ
la Hotărârea nr.85/2009
DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului compus din teren şi construcţii proprietate publică a judeţului Vaslui, situat în municipiul
Vaslui, suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţională Vaslui – Iaşi, nr.1 care trece în administrarea
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
Nr. Adresa imobilului care se Persoana juridică de la
crt.
transmite
care se transmite
1 Municipiul Vaslui, suburbia Consiliul judeţean
Vaslui
Moara Grecilor,
Şoseaua Naţională Vaslui –
Iaşi, nr. 1

Persoana juridică la
care se transmite
Caracteristici tehnice
Direcţia generală de - Supr. de teren aferent- 505 mp
asistenţă socială şi - Sediu – suprafaţă desfăşuratăprotecţia copilului 327,58 mp
- Birouri sediu suprafaţă
Vaslui
desfăşurată- 234,48 mp
Valoare totală inventar-

64

454.743,45

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în
municipiul Vaslui, suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţională Vaslui - Iaşi nr.1, proprietate publică
a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale
de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, prin adresa
nr.16955/27.05.2009 a solicitat darea în administrare a imobilului compus din teren şi construcţii,
situat în municipul Vaslui, suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţională Vaslui - Iaşi, nr.1, în scopul
de a-şi desfăşura activitatea în acest imobil Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu şi
Centrul de resurse pentru formare şi consultanţă în domeniul asistenţei sociale, componente
funcţionale ale Direcţiei cu obiective şi beneficiari diferiţi.
Solicitarea instituţiei mai sus menţionate, a fost motivată de faptul că spaţiul pentru desfăşurarea
activităţilor în condiţii optime nu este suficient pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor la standarde
de calitate.
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui este instituţie publică de interes
judeţean şi funcţionează în subordinea Consiliului judeţean Vaslui, având buget propriu de venituri şi
cheltuieli. Potrivit legii i se pot da în administrare bunuri din domeniul public al judeţului pentru a le
folosi potrivit destinatiei stabilite.
Fiind îndeplinite condiţiile cerute de lege, am initiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog să-l
aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.86/2009
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile Bumbăta, Stănileşti
şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului jud Vaslui
având în vedere că imobilele – construcţiile şi terenurile aferente din localităţile: sat. Bumbăta,
com. Vetrişoaia; sat. Stănileşti, com. Stănileşti şi sat Vetrişoaia, com. Vetrişoaia, nu mai sunt necesare
scopului pentru care au fost transmise;
având în vedere rapoartele de evaluare întocmite în luna iulie 2006 de către un evaluator
autorizat;
având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1), lit. c) şi alin.(4) lit. b) şi ale art.97 alin. (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile: sat. Bumbăta,
com. Vetrişoaia; sat. Stănileşti, com. Stănileşti şi sat. Vetrişoaia, com. Vetrişoaia, identificate în anexa
nr.1, aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui.
Art. 2.(1) - Se aprobă preţurile de vânzare ale imobilelor prevăzute la art. 1. stabilite prin
rapoartele de evaluare întocmite în luna iulie 2006 de către un evaluator autorizat, la care se adaugă
contravaloarea evaluării şi care vor constitui preţurile de pornire a licitaţiei.
(2) Preţul de pornire al licitaţiei va fi de 58.071 lei pentru imobilul din satul Bumbăta,
com. Vetrişoaia; de 103.561 lei pentru imobilul din satul Stănileşti, com. Stănileşti şi de 132.045 lei
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pentru imobilul din satul Vetrişoaia, com. Vetrişoaia
(3) Preţurile adjudecate prin licitaţia publică deschisă şi care nu vor fi mai mici decât
cele stabilite potrivit alin.(1) se vor achita integral la data încheierii contr. de vânzare-cumpărare.
Art.3. - Se aprobă Caietele de sarcini - cadru pentru organizarea licitaţiei în vederea vânzării
imobilelor prevăzute la art.1 conform anexelor nr.2,3 şi 4.
Art. 4. - Cheltuielile necesare pentru perfectarea vânzării se vor suporta de către cumpărător.
Art. 5. - Sumele obţinute din vânzarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se fac venit la
bugetul local al judeţului Vaslui.
Art. 6 - Se mandatează preşedintele Consiliului judeţean Vaslui să constituie comisia de
evaluare şi să încheie, în condiţiile legii, contractele de vânzare – cumpărare.
Art.7. - Predarea –primirea imobilelor se face pe bază de proces verbal, încheiat între
reprezentanţii Consiliului judeţean Vaslui şi cumpărători, în termen de 10 zile de la data încheierii
contractelor de vânzare – cumpărare.
Art.8. - Art. nr. 2-9 din Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.145/2006 privind trecerea unor
imobile aflate în administrarea Consiliului jud. Vaslui din domeniul public al judeţului în domeniul
privat al judeţului Vaslui, în vederea vânzării acestora prin licitaţie publică deschisă se abrogă.
Art.9. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 26 iunie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ANEXA nr.1
la Hotărârea Nr.86/2009
DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor din localităţile din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea
privată a judeţului şi în administrarea Cons. jud. Vaslui, propuse pentru vânzare prin licitaţie publică
Nr.
crt.

Locul unde sunt
situate
imobilele

Persoana
juridică care
deţine imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

0

1
2
3
sat. Bumbăta,
Judeţul Vaslui
-Supraf. constr.-252,71 mp., compusă din 3 construcţii
Com. Vetrişoaia Consiliul judeţean -Valoarea de circulaţie rezultată din raportul de evaluare pentru
supraf. constr.-50.545 lei
-Valoarea de circulaţie rezultată din raportul de evaluate pentru
împrejmuire gard-2.499 lei
1
-Suprafaţă teren- 2.251,63mp.
-Val. de circulaţie rezultată din rap. de evaluare pt. teren-4.075 lei
-Contravaloarea evaluării-952 lei
-Valoare totală-58.071 lei
sat Stănileşti,
Judeţul Vaslui
-Supraf constr.-444,09mp.,compusă din 6 construcţii
com. Stănileşti Consiliul judeţean -Val.de circ. rezultată din rap. eval. pentru supraf constr.-85.926 lei
-Val. de circ. rez. din raport. eval. pt. împrejmuire gard-6.435 lei
-Supraf. teren-5.151,85mp.
2
-Val. de circ. rez. din rap. de eval. pentru teren-9.891lei
-Contravaloarea evaluării-1.309lei
-Valoarea totală-103.561 lei
sat. Vetrişoaia, Judeţul Vaslui
Supraf. constr.-743,47mp.compusă din 9 construcţii
com. Vetrişoaia Consiliul judeţean -Valoare de circ. rez. din rap. eval. pt. supraf. constr..-110.835lei
3
-Val. de circ. rez. din rap. eval. pentru împrejm. gard-6.023lei
-Supraf. teren-7671,01mp.
-Val. de circ. rez. din rap. eval. pentru teren-13.878lei
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-Contravaloare evaluare-1.309lei
Valoare totală-132.045lei

Anexa nr.2
la Hotărârea nr.86/2009
CAIETUL DE SARCINI – CADRU
DATE GENERALE
Titlul contractului de vânzare a imobilului compus din construcţii şi terenul aferent, situat în
satul Bumbăta, com. Vetrişoaia.
Autoritatea contractantă: Judeţul Vaslui
Cod fiscal :3394171
Adresa : Municipiul Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Cod poştal: 730168, judeţul Vaslui
Nr. telefon :0235/361095
Nr. fax :0235/361091
TITLUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE VÂNZARE
Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vinde imobilul compus din construcţii şi
terenul aferent din satul Bumbăta, com. Vetrişoaia.
Procedura de vânzare stabilită este licitaţie publică .
Preţul de pornire al licitaţiei este de 58.071 lei.
Ofertele se depun în plic închis la registratura Consiliului judeţean Vaslui , etaj IV, camera
418, până la data de --------, orele 12,00.
Deschiderea plicurilor se va face la data de--------, orele 11,00.
Până la data de--------- , ora 12,00 se vor mai depune:
-cererea de înscriere la licitaţie;
-oferta de participare la licitaţie;
-copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
-copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;
-dovada achitării garanţiei de participare care se stabileşte la 5%din valoarea de pornire a
licitaţie – 2.903,55 lei.
-dovada achitării taxei de participare care se stabileşte la 0,5% din valoarea de pornire a
licitaţiei - de 290,36 lei. Taxa de participare nu se restituie.
Garanţia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită în scrisoare de garanţie bancară
în favoarea autorităţii contractante; ordin de plată în contul autorităţii contractante; sau lichidităţi
depuse la casieria autorităţii contractante.
Taxa de participare se achită la casieria autorităţii contractante.
În cazul câştigării licitaţiei suma reprezentând garanţia de participare se consideră plata
parţială a preţului de cumpărare.
În cazul necâştigării licitaţiei garanţia de participare se restituie în termen de 3 zile lucrătoare
de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.
Garanţia de participare nu se restituie în următoarele cazuri:
-revocarea ofertei finale de către ofertantul acceptat/selectat pe baza doc. de participare;
-refuzul semnării contractul de vânzare- cumpărare de către cumpărătorul adjudecat;
-în cazul desfiinţării contractului de vânzare-cumpărare ca urmare a neplăţii integrale a
preţului, la termenul convenit.
OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI
-Să perfecteze formele de vânzare- cumpărare cu respectarea legislaţiei în vigoare;
-Să predea imobilul în baza procesului verbal de predare- primire;
-Răspunde de situaţia juridică a imobilului, de faptul că nu este ipotecat ori grevat de sarcini;
-Să întreprindă toate demersurile pentru perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în
termen de 10 zile de la data achitării contravalorii imobilului, la nivelul ofertei declarate câştigătoare.
OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI
-Să achite contravaloarea imobilului integral în termen de 10 zile de la declararea ca câştigător
al licitaţiei organizate;
-Să suporte taxele ocazionate de redactarea şi autentificarea contractului de vânzare –
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cumpărare, precum şi alte taxe care ţin de perfectarea vânzării;
-Să înscrie proprietatea la organele fiscale competente, în termen de 30 zile de la data
autentificării contractului;
-Să semn. contr. de vânz.-cump. în termen de 10 zile de la data achitării contravalorii imobil.
Valoarea caietului de sarcini este de 15 lei şi se achită la casieria instituţiei.
La licitaţie se pot înscrie persoane fizice sau juridice.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Anexa nr.3
la Hotărârea nr.86/2009
CAIETUL DE SARCINI – CADRU
DATE GENERALE
Titlul contractului de vânzare a imobilului compus din construcţii şi terenul aferent, situat în
satul Stănileşti, com. Stănileşti
Autoritatea contractantă: Judeţul Vaslui
Cod fiscal :3394171
Adresa : Consiliul judeţean Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Cod poştal: 730168, jud Vaslui
Nr. telefon :0235/361095
Nr. fax :0235/361091
TITLUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE VÂNZARE
Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vinde imobilul compus din clădiri şi terenul
aferent din satul Stănileşti, com. Stănileşti.
Procedura de vânzare stabilită este licitaţie publică.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 103.561 lei.
Ofertele se depun în plic închis la registratura Consiliului judeţean Vaslui , etaj IV, camera
418, până la data de --------- , orele 12,00.
Deschiderea plicurilor se va face la data de ---------, orele 11,00.
Până la data de ------------- , ora 12,00 se vor mai depune:
-cererea de înscriere la licitaţie;
-oferta de participare la licitaţie;
-copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
-copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;
-dovada achitării garanţiei de participare care se stabileşte la 5%din valoarea de pornire a
licitaţie – 5.178,05lei.
-dovada achitării taxei de participare care se stabileşte la 0,5% din valoarea de pornire a
licitaţiei - de 517,81 lei. Taxa de participare nu se restituie.
Garanţia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită în scrisoare de garanţie bancară
în favoarea autorităţii contractante; ordin de plată în contul autorităţii contractante; sau lichidităţi
depuse la casieria autorităţii contractante.
Taxa de participare se achită la casieria autorităţii contractante.
În cazul câştigării licitaţiei suma reprezentând garanţia de participare se consideră plata
parţială a preţului de cumpărare.
În cazul necâştigării licitaţiei garanţia de participare se restituie în termen de 3 zile lucrătoare
de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.
Garanţia de participare nu se restituie în următoarele cazuri:
-revocarea ofertei finale de către ofertantul acceptat/selectat pe baza doc de participare;
-refuzul semnării contractul de vânzare- cumpărare de către cumpărătorul adjudecat;
-în cazul desfiinţării contractului de vânzare-cumpărare ca urmare a neplăţii integrale a
preţului, la termenul convenit.
OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI
-Să perfecteze formele de vânzare – cumpărare cu respectarea legislaţiei în vigoare;
-Să predea imobilul în baza procesului verbal de predare- primire;
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-Răspunde de situaţia juridică a imobilului, de faptul că nu este ipotecat ori grevat de sarcini;
-Să întreprindă toate demersurile pentru perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în
termen de 10 zile de la data achitării contravalorii imobilului, la nivelul ofertei declarate câştigătoare.
OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI
-Să achite contrav. imobil. integral în termen de 10 zile de la decl. ca câştigător al licitaţiei;
-Să suporte taxele ocazionate de redactarea şi autentificarea contractului de vânzare –
cumpărare, precum şi alte taxe care ţin de perfectarea vânzării;
-Să înscrie proprietatea la organele fiscale competente, în termen de 30 zile de la data
autentificării contractului;
-Să semneze contr. de vânz.-cump. în termen de 10 zile de la data achitării contrav. imobil.
Valoarea caietului de sarcini este de 15 lei şi se achită la casieria instituţiei.
La licitaţie se pot înscrie persoane fizice sau juridice.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Anexa nr.4
la Hotărârea nr.86/2009
CAIETUL DE SARCINI – CADRU
DATE GENERALE
Titlul contractului de vânzare a imobilului compus din construcţii şi terenul aferent, situat în
satul Vetrişoaia, com. Vetrişoaia.
Autoritatea contractantă: Judeţul Vaslui
Cod fiscal :3394171
Adresa : Consiliul judeţean Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Cod poştal: 730168, jud Vaslui
Nr. telefon :0235/361095
Nr. fax :0235/361091
TITLUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE VÂNZARE
Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vinde imobilul compus din clădiri şi terenul
aferent din satul Vetrişoaia, com. Vetrişoaia.
Procedura de vânzare stabilită este licitaţie publică .
Preţul de pornire al licitaţiei este de 132.045 lei.
Ofertele se depun în plic închis la registratura Consiliului judeţean Vaslui , etaj IV, camera
418, până la data de ---------, orele 12,00.
Deschiderea plicurilor se va face la data de --------, orele 11,00.
Până la data de------------se vor mai depune:
-cererea de înscriere la licitaţie;
-oferta de participare la licitaţie;
-copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
-copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;
-dovada achitării garanţiei de participare care se stabileşte la 5%din valoarea de pornire a
licitaţie- 6.602,25 lei.
-dovada achitării taxei de participare care se stabileşte la 0,5% din valoarea de pornire a
licitaţiei - de 660,23 lei. Taxa de participare nu se restituie.
Garanţia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită în scrisoare de garanţie bancară
în favoarea autorităţii contractante; ordin de plată în contul autorităţii contractante; sau lichidităţi
depuse la casieria autorităţii contractante.
Taxa de participare se achită la casieria autorităţii contractante.
În cazul câştigării licitaţiei suma reprezentând garanţia de participare se consideră plata
parţială a preţului de cumpărare.
În cazul necâştigării licitaţiei garanţia de participare se restituie în termen de 3 zile lucrătoare
de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.
Garanţia de participare nu se restituie în următoarele cazuri:
-revocarea ofertei finale de către ofertantul acceptat/selectat pe baza doc de participare;
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-refuzul semnării contractul de vânzare- cumpărare de către cumpărătorul adjudecat;
-în cazul desfiinţării contractului de vânzare-cumpărare ca urmare a neplăţii integrale a
preţului, la termenul convenit.
OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI
-Să perfecteze formele de vânzare – cumpărare cu respectarea legislaţiei în vigoare;
-Să predea imobilul în baza procesului verbal de predare – primire;
-Răspunde de situaţia juridică a imobilului, de faptul că nu este ipotecat ori grevat de sarcini;
-Să întreprindă toate demersurile pentru perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în
termen de 10 zile de la data achitării contravalorii imobilului, la nivelul ofertei declarate câştigătoare.
OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI
-Să achite contravaloarea imobilului integral în termen de 10 zile de la declararea ca
câştigătoare a licitaţiei;
-Să suporte taxele ocazionate de redactarea şi autentificarea contractului de vânzarecumpărare, precum şi alte taxe care ţin de perfectarea vânzării;
-Să înscrie proprietatea la organele fiscale competente, în termen de 30 zile de la data achitării
contravalorii imobilului.
Valoarea caietului de sarcini este de 15 lei şi se achită la casieria instituţiei.
La licitaţie se pot înscrie persoane fizice sau juridice.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzarii prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile
Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a jud. şi în administrarea Cons. jud. Vs.
Doamnelor şi domnilor consilieri
Prin Hotărârea de Guvern nr. 1864 din 13.01.2005 s-a aprobat transmiterea a opt imobile, foste
unităţi de grăniceri, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi
Internelor, în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui.
În baza hotărârilor Consiliului judeţean Vaslui nr.13/28.02.2006 şi nr. 47/30.05.2006, un
număr de 5 (cinci) imobile, au fost transmise în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui, pentru funcţionarea unor servicii de protecţie a persoanelor cu handicap.
Au rămas în domeniul privat al judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui
imobilele din localităţile: sat. Bumbăta, com. Vetrişoaia; sat. Stănileşti, com. Stănileşti şi sat.
Vetrişoaia, com. Vetrişoaia care nu mai sunt necesare, scopului pentru care au fost transmise.
Cele trei imobile sunt în prezent neîntrebuinţate, paza fiind asigurată prin bunăvoinţa vecinilor.
Întrucât nu există solicitări pentru a le da o altă destinaţie iar cheltuielile necesare cu
întreţinerea, paza şi administrarea acestora ar deveni costisitoare din punct de vedere financiar am
iniţiat acest proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile
Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea
Consiliului judeţean Vaslui.
Fiind îndeplinite condiţiile cerute de lege, am iniţiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog săl aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.87/2009
privind solicitarea transmiterii unor terenuri cu destinaţie de staţii
de transfer pentru deşeuri, din administrarea Consiliilor Locale ale municipiilor Vaslui, Bârlad,
Huşi şi oraşului Negreşti în administrarea Consiliului judeţean Vaslui
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- având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- în temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic - Se aprobă solicitarea transmiterii unor terenuri cu destinaţie de staţie de transfer
deşeuri, proprietate publică a municipiilor Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraş Negreşti, identificate potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliilor locale ale
municipiilor Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşului Negreşti în administrarea Consiliului judeţean Vaslui.
Vaslui, 26 iunie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ANEXA
la Hotărârea nr.87/2009
DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor cu destinaţia staţie de transfer din administrarea Consiliilor locale ale municipiilor
Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraş Negreşti, în administrarea Consiliului judeţean Vaslui

Nr.crt.

Localitatea în
care este situat
terenul

Persoana juridică de la
care se transmite

Persoana
juridica la
care se
transmite

Consiliul local
municipal Vaslui

Consiliul
judeţean
Vaslui

Consiliul local
municipal Bârlad

Consiliul
judeţean
Vaslui

Caracteristicile tehnice ale terenurilor
suprafaţa

1

Vaslui

vecinătăţi
suprafaţa

2
Bârlad

vecinătăţi
suprafaţa
valoarea de
impozitare

3

Husi

Consiliul local
municipal Huşi

Consiliul
judeţean
Vaslui

vecinătăţi

suprafaţa
4

Negreşti

Consiliul local al
oraşului Negreşti

Consiliul
judeţean
Vaslui

vecinătăţi

5523,202 mp
N – SCCF Iaşi
S – canal desecare
E – Strada Gării
V – cale ferată
5549 mp
N – Păşune
S – Staţie de epurare
E – Pârâul Valea Seacă
V - Păşune
5000 mp
22 lei
N – Platforma veche de
gunoi
S – Drum de exploatare
E – DJ 244D Huşi
Avereşti
V – platforma veche de
gunoi
5000 mp
N – Drum
S –Baraj
E – Râu Durduc
V - Baraj
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor terenuri cu destinaţie de staţii de transfer
pentru deşeuri, din administrarea consiliilor locale ale municipiilor Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşului
Negreşti în administrarea Consiliului judeţean Vaslui
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
Consiliul Judeţean Vaslui, este beneficiarul final al măsurii ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-04
care are ca prim scop, ca prin obiectivele sale să răspundă angajamentelor luate prin Tratatul de
aderare la UE, capitolul 22 – Mediu, să contribuie la asigurarea conformităţii infrastructurii din
domeniul deşeurilor cu standardele în vigoare, să contribuie la reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de colectare, transport, sortare şi depozitare de deşeuri precum şi la dezvoltarea
sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Vaslui.
Măsura aceasta are ca obiectiv pregătirea unei cereri de finanţare pentru realizarea proiectului
destinat managementului integrat al deşeurilor solide în judeţul Vaslui prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu, Axa prioritară 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul Major de Intervenţie 1 - “ Dezvoltarea sistemelor
integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”.
Managementul deşeurilor cuprinde un lanţ de operaţii aplicate începând de la sursele de
generare până la reciclare, recuperare sau depozitare finală. Alternativele propuse au fost analizate din
punct de vedere tehnologic, economic, al impactului de mediu, al conformării legislative şi al
riscurilor pe care le comportă implementarea.
Elementele componente ale sistemului de management al deşeurilor dezvoltate în cadrul
proiectului ISPA şi care ulterior vor deveni obiective de investiţie pentru proiectul finanţat prin
POS Mediu sunt următoarele:
A. Colectarea selectivă a deşeurilor şi transportul specializat;
B. Sortarea deşeurilor;
C. Depozitarea deşeurilor solide, respectiv:
- stocare temporară – 4 staţii de transfer;
- depozitare finală – depozit ecologic de deşeuri.
D. Compostarea deşeurilor biodegradabile;
E. Închiderea depozitelor şi rampelor existente.
Din toate aceste investiţii, cele care se referă la staţiile de transfer au un regim special deoarece
implică investiţii importante iar terenurile pe care se vor construi aparţin consiliilor locale Vaslui,
Bârlad, Huşi şi Negreşti.
Staţia de transfer este o zonă asfaltată şi împrejmuită, unde sunt aduse cu vehiculele de transport
deşeurile preluate de la punctele de colectare, pentru a urma mai departe fluxul, pe fiecare tip de
deşeu. Aceasta nu are acoperiş, dar prezintă sistem de colectare a apei pluviale şi un separator de
lichide uşoare pentru tratarea apelor uzate.
În staţia de transfer sunt stabilite zone speciale pentru stocarea temporară a fiecărui tip de deşeu,
pregătit pentru transportul către destinaţia ce îi revine (relevantă):
- Reziduuri:
la depozit
- Hârtie/carton:
la reciclare
- Sticlă:
la reciclare (utilizare în industria cimentului)
- Deşeurile biodegradabile: la compostare
- Alte tipuri de deşeuri:
la reciclare
(periculoase, voluminoase)
Consiliul Judeţean va fi beneficiarul şi co-finanţatorul proiectului „Sistem integrat de management
al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”, ulterior implementării proiectului devenind proprietar asupra
tuturor facilităţilor rezultate în urma investiţiilor. În vederea aprobării proiectului, Beneficiarul trebuie
să îndeplinească toate criteriile de natură instituţională, legală şi financiară, conform prevederilor din
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Ghidul Solicitantului. În acest sens în Anexa 3, punctul 5 se specifică documentele necesare
pentru asigurarea terenurilor aferente investiţiilor, şi anume Hotărâri de Consilii Locale sau
Judeţean pentru toate terenurile pe care se vor construi / extinde componentele de investiţii
aferente proiectului (depozit, staţii de transfer, staţii de tratare, etc), care să facă dovada că
acestea aparţin domeniului public al autorităţilor locale (AL) şi că sunt date în administrare
Consiliului Judeţean (Beneficiarul proiectului) şi sunt puse la dispoziţia proiectului.
Din acest motiv, pentru a putea obţine hotărârile consiliilor locale Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti
de dare în administrare a terenurilor pe care se vor construi staţiile de transfer în vederea respectării şi
îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, e necesar ca beneficiarul proiectului să iniţieze procedura de
primire în administrare a respectivelor terenuri.
Anexa cu elementele de identificare a terenurilor ce fac subiectul proiectului de hotărâre este
anexata la prezenta expunere.
Faţă de cele prezentate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl
aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.88/2009
privind modificarea art.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.59/20.05.2009 privind
modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale personalului din cadrul
Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui
având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind
propunerea de modificare a art.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.59/20.05.2009 privind
modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Judeţean
de Evidenţa Persoanelor Vaslui;
în temeiul art.91 alin. (2) lit. “c” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic. – Articolul 7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.59/20.05.2009
privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale personalului din cadrul
Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art.7 – La data intrării în vigoare a prezentei, anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vaslui nr.136/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.”
Vaslui, 26 iunie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea art.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui
nr.59/20.05.2009 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale personalului
din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui
Prin art.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.59/20.05.2009 privind modificarea
structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale personalului din cadrul Serviciului Public
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Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui, din eroare, s-a abrogat în integralitate Hotărârea
Consiliului Judeţean Vaslui nr. 136/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Ori, prin acest
text s-a dorit abrogarea numai acelor anexe care fac obiectul hotărârii supusă modificării.
În acest sens, se propune ca în conţinutul textului art. 7 să se introducă sintagma „anexele nr.1,
nr.2 şi nr.3”.
Prin urmare, textul art.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.59/20.05.2009, vă
propun să aibă următorul conţinut:
„Art. 7 – La data intrării în vigoare a prezentei, anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vaslui nr. 136/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.”
Faţă de considerentele arătate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre pe care-l supun spre
dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.89/2009
privind eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru protecţia copilului Vaslui
având în vedere propunerea secretarului judeţului Vaslui ;
având în vedere dispoziţiile art.5, alin.(1), lit.d) şi c) coroborate cu cele ale art.8, din Hotărârea
de Guvern nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia
copilului ;
având în vedere procesul verbal cu rezultatul votului secret ;
în temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul judeţean Vaslui ;
H O T Ă R Ă ŞT E :
Art.1. – Domnul Voicu Haralambie, se eliberează din funcţia de membru al Comisiei pentru
protecţia copilului Vaslui.
Art.2. – Doamna Mocanu Ramona-Maria se numeşte în funcţia de membru al Comisiei pentru
protecţia copilului Vaslui.
Vaslui, 26 iunie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.90/2009
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.27/2009
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2009
având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere adresele Primăriilor Codăeşti nr. 2689/14.04.2009 şi Buneşti-Avereşti nr.
1408/12.06.2009;
având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
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în temeiul prevederilor art. 104, lit.”e” şi art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 27/2009 privind repartizarea
pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pe anul 2009, se modifică astfel:
- poziţia nr. 14 „Buneşti-Avereşti” se suplimentează cu suma de 200,0 mii lei:
- poziţia nr. 16 „Codăeşti” se suplimentează cu suma de 148,0 mii lei;
- poziţia nr. 87 „Consiliul judeţean Vaslui” se diminuează cu suma de 348,0 mii lei.
Art.2.- Copie după prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Vaslui;
- Consiliilor locale ale comunelor Buneşti-Avereşti şi Codăeşti.
Vaslui, 26 iunie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează,
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean
Vaslui nr. 27/2009 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2009
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
Cu referatul nr.4484/18.06.2009 Direcţia Tehnică a Consiliului judeţean Vaslui, solicită
repartizarea din venitul „sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale”, a sumei de 348,0 mii lei pentru două comune, din care:
- 200,0 mii lei comunei Buneşti-Avereşti;
- 148,0 mii lei comunei Codăeşti.
Aceste sume sunt necesare pe DC 26 (Buneşti-Avereşti) şi DC 10 (Codăeşti) pentru
combaterea alunecărilor de teren şi refacerea porţiunilor de drum ce se află în zone inundabile.
Având în vedere aceste aspecte în proiectul de hotărâre am propus ca „sumele defalcate din
taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale”
existente în bugetul local al judeţului Vaslui, în valoare de 11.250,0 mii lei, să se diminueze cu suma
de 348,0 mii lei şi corespunzător să se suplimenteze „sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale” la comuna Buneşti-Avereşti cu
suma de 200,0 mii lei şi cu suma de 148,0 mii lei la comuna Codăeşti.
Ţinând seama de urgenţa şi necesitatea stringentă de alocare a sumelor solicitate, vă propun să
aprobaţi proiectul de hotărâre în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 20 mai 2009, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Vaslui, care are loc la ora
16,00
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ORA 16,00
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, deschide lucrările
şedinţei arătând că şedinţa este legal constituită, din numărul total de 32 de consilieri judeţeni în
funcţie, participă la lucrări un număr de 29, lipsind motivat 3 consilieri: domnii Buzatu Dumitru şi
Gheţău Ionuţ sunt în delegaţie iar domnul Rogozea Aurelian este în concediu medical.
Declară deschise lucrările acesteia.
Din partea Instituţiei prefectului participă domnul Ioan Ţibulcă, prefectul judeţului Vaslui .
Ca invitaţi iau parte:
- domnul Ionel-Ştefănică Armeanu, director general, Direcţia generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui;
- doamna Dorina Rădăşanu, director, Serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a
persoanei Vaslui;
- domnul Ion Brişcaru, director, Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti,
- 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, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui
Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi, proiect care a
fost adus la cunoştinţă publică prin publicarea în ziarul „Obiectiv de Vaslui” din 14 mai a.c. şi prin
difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara
bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor nerambursabile pe anul 2009;
5. Proiect de hotărâre privind reajustarea valorii finanţării rambursabile aprobată prin
Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului
Vaslui pe anul 2008;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a creditelor externe – împrumut
bancar al judeţului Vaslui pe anul 2008;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a fondului de rulment al judeţului
Vaslui pe anul 2008;
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă preşedintelui,
vicepreşedintelui şi membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Vs, precum şi secretarului acesteia;
10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
11.Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
12. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale
personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Cons. jud. Vaslui nr.39/2008;
14. Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui pentru
semnarea contractului de comodat cu Parohia „Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Stelian” privind
darea în folosinţă gratuită a unei părţi din imobilul situat în Bîrlad, b-dul Epureanu, nr.19, prevăzută în
Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.20/2008;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării delegaţiei Consiliului judeţean Vaslui la a
doua reuniune a Reţelei Regionale de Tineret a Adunării Regiunilor Europei de la KrzyzowaWroclaw, Polonia.
*
Vă propun suplimentarea ordinii de zi cu şapte proiecte de hotărâri:
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16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2009;
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru personalul
neclerical angajat în unităţile de cult, ce se finanţează din bugetul local al jud. Vaslui pe anul 2009;
18.
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor
de investiţii pe drumurile judeţene ca urmare a valorilor rezultate în urma elaborării Studiilor de
fezabilitate;
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Nr.65/2008 privind
aprobarea proiectului „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico-Socială
Băceşti” şi a cheltuielilor legate de proiect;
20. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui bun mobil ca aport în natură la capitalul
social al SC „Lucrări drumuri şi poduri” SA Vaslui;
21. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui bun mobil ca aport în natură la capitalul
social al SC „AQUAVAS” SA Vaslui;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor al judeţului Vaslui.
Domnul Cătălin Dogaru
O să mă abţin la suplimentarea ordinii de zi deoarece nu am primit materialele.
Domnul Vasile Mihalachi
Supun votului propunerea de suplimentare a ordinii de zi.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? o abţinere - dl Dogaru Cătălin.
Cu 29 voturi „pentru” propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobată de
consilierii judeţeni şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă dumneavoastră mai aveţi alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi
prezentat, cu cele 22 de puncte?
Dacă nu aveţi, supun votului proiectul ordinii de zi prezentat.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? o abţinere - dl Dogaru Cătălin
Cu 29 voturi „pentru” ordinea de zi a fost aprobată.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă aduc la cunoştinţă că, potrivit art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.77 din Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor,
consilierii care au interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.
Dacă sunt asemenea situaţii, sunteţi obligaţi să anunţaţi înainte de începerea dezbaterilor
interesul patrimonial pe care-l aveţi în problema respectivă.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Ţinând cont că proiectele de hotărâri cuprinse pe ordinea de zi au fost dezbătute în cadrul
şedinţelor comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea să nu mai fie prezentate, cu excepţia
rapoartelor comisiilor de specialitate.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea ca proiectele de hotărâri de pe ordinea
de zi să nu mai fie prezentate, trecându-se direct la discuţii.
*
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Cât priveşte modalitatea de vot, vă propun să folosim, pentru adoptarea proiectelor de
hotărâri, votul deschis, prin ridicarea mâinii, cu excepţia proiectului de hotărâre de la punctul 15
pentru care, fiind cu privire la persoane, vom utiliza votul secret, potrivit prevederilor art.45 alin.(5)
din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la adoptarea
proiectelor de hotărâri.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi şi preşedinte, cu excepţia proiectelor de la punctele 1, 2,
3, 4, 5 şi 16, pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie şi preşedinte
(17), şi a proiectelor de hotărâri de la punctele 14, 20 şi 21 pentru adoptarea căruia este necesar votul a
două treimi din numărul consilierilor în funcţie şi preşedinte (22), potrivit prevederilor art.45 alin (2)
şi (3) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

*
Domnul Vasile Mihalachi
Conform art.42 alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vi s-a pus la dispoziţie procesul-verbal încheiat
în şedinţa consiliului judeţean din 3 aprilie a.c., în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului acestuia.
Precizez că în cadrul şedinţei aveţi posibilitatea să contestaţi conţinutul procesului-verbal
şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa amintită.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 3 aprilie 2009.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului
judeţean din data de 3 aprilie 2009.
*
Domnul Vasile Mihalachi
I. La primul punct dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local
al judeţului Vaslui pe anul 2009.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
3. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
4. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Doamna Tiron Cristina, doamna Şteimberg Eugenia şi domnul Puf Vasile prezintă raportul
comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Mariciuc Vasile, menţionează că raportul comisiei este favorabil dar, s-a adus un
amendament ca urmare a Scrisorii publice adresată Consiliul judetean Vaslui de către primarul
oraşului Negreşti prin care solicită alocarea sumei de 100.000 lei pentru înlăturarea unor probleme
excepţionale legate de alimentarea cu apă a oraşului.
În acest context. se impune modificarea art. 5
din proiectul de hotărâre după cum urmează: ,,Cheltuielile la capitolul ,,alte servicii publice generale
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” se diminuează cu suma de 112,7 mii lei la fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
şi se suplimentează cu suma de 100,0 mii lei la transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene
pentru acordarea unor ajutoare către unităţile adm.-teritoriale în situaţii de extremă dificultate”.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Anton Aurel pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
Proiectul de hotărâre ce va fost pus la dispoziţie a suferit unele modificări la articolele nr.
1, 2 şi 8. Astfel:
Articolul 1 la ,,Venituri totale” va fi suma de +7.352,0 mii lei în loc de +7.050,0 mii lei şi
se va adăuga un nou alineat ,, subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă
medico-socială cu suma de +302,0 mii lei ;
Articolul 2 la ,,Cheltuieli totale” va fi suma de –7.352,0 lei în loc de –7.050,0 mii lei iar la
alineatul ,,transferuri între unităţi ale administraţiei publice”va fi suma de –135,4 mii lei în loc de –
469,6 mii lei;
Articolul 8 va avea următorul conţinut: ,,Cheltuielile la capitolul ,,sănătate” se
suplimentează cu suma de 302,0 mii lei, la transferuri între unităţi ale administraţiei publice”.
Deci la articolul 1 avem trei sume : suma de 100,0 mii lei care reprezintă subvenţii de la
bugetul de stat pentru finanţarea planurilor şi regulamentelor locale de urbanism, hărţi de risc natural
pentru cutremure şi alunecări de teren; suma de 6.950,0 mii lei reprezentând subvenţii de la bugetul de
stat pentru finanţarea pietruirii, modernizării şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate; şi,
aşa cum am precizat la prezentarea modificărilor apărute, suma de 302,0 mii lei care reprezentă
subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico socială-pentru centrele de
la Băceşti şi Codăeşti.
În ce priveşte cheltuielile, având în vedere unul dintre principiile care stă la baza elaborării
şi aprobării bugetelor locale şi anume ,,echilibrul”, am urmărit ca acestea să fie egale cu veniturile.
Am intervenit aproape la toate capitolele bugetare, fie prin diminuarea sumelor alocate, fie
prin suplimentare. La ,, autorităţi publice şi acţiuni externe” propunem diminuarea cu suma de 179,1
mii lei şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a articolului de cheltuială transferuri interne - Programul
Phare şi alte programe cu finanţare nerambursabilă - urmare a aplicării O.M.F.P. nr. 1954/2005.
La capitolul ,,Alte servicii publice generale” am propus diminuarea fondurilor cu suma de
12,7 mii lei - sumă repartizată I.S.U. Vaslui pentru finanţarea unor concursuri, achiziţia de carburanţi
şi închirierea unei antene.
La capitolul ,,Asigurări şi asistenţă socială” propunem suplimentarea cu suma de 5,6 mii
lei la bunuri şi servicii şi diminuarea cu aceeaşi sumă a poziţiei transferuri între unităţi ale
administraţiei publice.
La capitolul ,,Protecţia mediului” propunem diminuarea cuantumului dobânzilor aferente
împrumutului la obiectivul ,,Reabilitarea sistemului alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a
staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti” cu suma de
51,0 mii lei şi vom suplimenta cu aceeaşi sumă cheltuielile de capital în vederea plăţii diverselor avize
ce trebuie obţinute pentru acelaşi obiectiv de investiţie.
La capitolul ,,Transporturi” propunem suplimentarea fondurilor cu suma de 6.950,0 mii lei
- sumă ce provine din fondurile alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi va fi
folosită la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice şi se va începe reabilitarea unui număr de
şase drumuri judeţene.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare lămuriri? Dacă mai doreşte cineva să intervină? Dacă
nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1 cu amendament.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
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- Supune votului adoptarea articolului 2 cu amendament.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8 cu amendament.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 10 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 11.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 11 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 12.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
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În unanimitate, a fost adoptat articolul 12 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 13.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 13 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 14.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 14 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 15.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 15 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 16.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 16 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 17.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 17 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 18.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 18 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 19.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 19 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.

*
II. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul doi dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului instit.
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
3. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
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4. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor patru comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz
favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului director Nistor pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Foarte pe scurt, o să vă prezint acest proiect de hotărâre care de fapt este o continuare a
primului proiect prezentat de domnul Anton. Modificările aduse bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii constă în suplimentarea la venituri cu
suma de 349,9 mii lei. Această suplimentare are trei surse: 5,0 mii lei la venituri prestări servicii; 48,5
mii lei contribuţii de întreţinere a persoanelor asistate; 296,4 mii lei subvenţii pentru instituţii publice.
Cheltuielile, în majoritate , vor fi pe salarii iar diferenţa pe bunuri şi servicii.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă aveţi întrebări, dacă doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la
adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
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Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 10 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
III. La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
rectificarea veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului
Vaslui pe anul 2009.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiei cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului director Nistor pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Nistor Marin
Este vorba de câteva modificări. În acest document se evidenţiază unele venituri care nu
fac parte din buget. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a repartizat judeţului Vaslui suma
de 370,0 mii lei din care 70,0 mii lei pentru finanţarea P.U.G –lor şi a Regulamentelor locale de
urbanism la trei comune ( Fereşti, Poieneşti, Deleşti) şi 300,0 mii lei pentru execuţia lucrărilor de
consolidare la blocurile nr. 3 şi 9 din Negreşti.
Propunem de asemenea diminuarea fondului de rulment cu suma de 6.134,9 mii lei –sumă
rămasă din 2008 ca urmare a unor norme interne - şi ,,alte venituri” cu suma de 12.450,0 mii lei.
Aceste diminuări sunt consecinţa unor norme interne elaborate de Ministerul Finanţelor
Publice.
La ,,Alte venituri”, în bugetul iniţial am cuprins suma de 19.400,0 mii lei. Din această
sumă, 5.000,0 mii lei vor fi destinaţi fondului de finanţare a Programului privind alimentarea cu apă a
satelor iar 14.400,0 mii lei pentru Programul de pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a
drumurilor de interes local clasate. Începând din acest an, în suma de 19.400,0 mii lei s-a cuprins şi
suma de 6.950,0 mii lei pentru finanţarea reabilitării, modernizării şi/sau asfaltarea drumurilor
judeţene. Această sumă se regăseşte în excedentul acestui buget cât şi în bugetul local al judeţului de
unde se va finanţa reabilitarea unui număr de 6 drumuri judeţene.
Domnul Vasile Mihalachi
H.G. nr. 577/1997 prevedea să se finanţeze numai drumuri comunale. Prin modificările
aduse, este permis să se finanţeze şi drumuri judeţene.
Domnul Cătălin Dogaru
83

Aş avea o întrebare pentru domnul Nistor, 70 mii lei înseamnă 700 milioane vechi nu?
Ajunge această sumă pentru cele trei comune menţionate?
Domnul Marin Nistor
Aceşti bani au venit cu destinaţie şi nu ajung.
Domnul Vasile Mihalachi
Sunt comune nou înfiinţate.
Domnul Cătălin Dogaru
Aveţi o evidenţă a comunelor care au actualizat Planurile de Urbanism general?
Domnul Corneliu Manolache
Dintre comunele nou înfiinţate, comuna Puşcaşi are PUG-ul întocmit şi aprobat iar
comuna Fruntişeni are PUG-ul întocmit şi se află în faza de avizare. Mai sunt în lucru la comuna
Rafaila, iar la Fereşti au demarat procedurile de achiziţie.
Domnul Cătălin Dogaru
Trebuie să avem o discuţie cu primarii comunelor pentru a-i determina să actualizeze
Planurile de Urbanism General pentru că ei neglijează acest aspect şi să cunoască cât de importante
sunt aceste proiecte. Pentru a realiza obiectivele prevăzute în O.G. nr. 7/2006, trebuie să aibă
Planurile de Urbanism General reactualizate. Este bine să-i chemaţi. Bugetul mic pe care-l au, îl
dirijează spre alte cheltuieli.
Domnul Vasile Mihalachi
Propunerea să fie trecută ca punct distinct la următoarea şedinţă cu primarii.
Dacă mai doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
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Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IV. La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiei cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Anton pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre supus dezbaterii.
Domnul Aurel Anton
În sinteză, proiectul rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009,
cuprinde la venituri o majorare cu suma de 5,1 mii lei şi aceeaşi sumă la cheltuieli.
Din total, cheltuielile pentru bunuri şi servicii se majorează cu suma de 63,1 mii lei, iar
cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 58,0 mii lei.
La capitolul ,,autorităţi publice şi acţiuni externe” propunem suplimentarea fondurilor cu
suma de 5,1 mii lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii. La acest capitol se vor finanţa 3 proiecte din cele
6: ,,Managementul de calitate la Consiliul judetean Vaslui”, ,,Şi ei trebuie să devină cetăţeni cu
drepturi depline” şi Viziuni comune”.
Modificări au mai intervenit la capitolul ,,Învăţământ” unde propunem rectificarea cifrelor
la proiectul ,,Centrul transfrontalier de resurse pentru educaţie incluzivă pentru copii”.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 58,0 mii lei iar cheltuielile
de capital se diminuează cu suma de 58,0 mii lei, sumă ce reprezintă cofinanţarea noastră la achiziţia
unui microbuz.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare alte lămuriri, dacă doreşte cineva să intervină? Dacă
nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
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În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
V. La punctul cinci de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
reajustarea valorii finanţării rambursabile aprobată prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui
nr.10/2008.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Domnul Vasile Puf
Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe şi integrare europeană a dat aviz negativ pentru acest proiect de hotărâre.
Doamna Eugenia Şteimberg
Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor
locale a dat aviz negativ pentru acest proiect de hotărâre.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Nistor Marin pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Aş lua problema mai din urmă. În anul 2008, Consiliul judetean Vaslui a contractat un
credit în valoare de 20.000.000 Euro. La data de 15.04.2008 s-a încheiat Contractul de credit cu banca
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Dexia KommunalKredit Bank din Austria. Acest contract, la articolul 9, prevede că, pe parcursul
derulării contractului, în cazul în care moneda RON înregistrează o depreciere mai mare de 20% faţă
de Euro, părţile contractante au dreptul să încheie un act adiţional prin care stabilească transformarea
creditului în monedă naţională.
Având în vedere că leul s-a devalorizat mai mult de 20% din aprilie anul trecut şi până în
prezent, banca a solicitat aplicarea clauzei contractuale pe care am menţionat-o. Dobânda la creditul în
lei este de 17-18% ori, în prezent, plătim o dobândă de sub 3%.
Banca este dispusă să diminueze creditul cu 10 milioane lei în echivalentul Euro şi să
renunţe la transformarea creditului în lei dar nu este în avantajul nostru.
Ceea ce pot să vă spun este că diferenţa de curs valutar este de aproximativ 170 miliarde
lei şi este în favoarea noastră.
Avem la îndemână 2 posibilităţi: fie să suplimentăm suma aprobată prin H.C.J nr. 10/2008
fie să facem această diferenţă de curs valutar venituri la bugetul consiliului judeţean.
Mai mult de jumătate din acest împrumut, va fi folosită la cofinanţarea proiectului ,,
Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor
uzate din Vaslui, Bîrlad, Huşi şi Negreşti”, aproape jumătate la reabilitarea a 14 drumuri judeţene iar o
mică parte la reabilitarea blocului G1 din Bârlad.
Din aprilie anul trecut am efectuat 4 trageri din acest împrumut în valoare totală de
4.668.320 Euro.
Domnul Gheorghe Croitoru
În adresa trimisă de Bancă se arată că în conformitate cu prevederile articolului nr. 9.10 din
contract, Banca are dreptul să solicite încheierea unui act adiţional de transformare a creditului în
moneda naţională. Consider că în baza aceluiaşi articol, consiliul judeţean poate să accepte sau să
refuze încheierea actului adiţional.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? Nici un vot ,,pentru”.
Împotrivă ? 30 voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, articolul 1, nu a fost adoptat de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? Nici un vot ,,pentru”.
Împotrivă ? 30 voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, articolul 2, nu a fost adoptat de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? Nici un vot ,,pentru”.
Împotrivă ? 30 voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, articolul 3, nu a fost adoptat de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? Nici un vot ,,pentru”.
Împotrivă ? 30 voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, nu a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VI. La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
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1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Doamna Safir, vă rog prezentaţi-ne proiectul de hotărâre.
Doamna Ecaterina Safir
În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006, în primul semestru trebuie
să vă prezentăm contul de execuţie al bugetului local pe anul anterior.
Anul trecut bugetul local a fost aprobat prin Hotărârea nr. 11/07.02.2008 iar ulterior a fost
rectificat de 11 ori. Referitor la partea de venituri, pe total s-a încasat suma de 168.263.952 lei faţă de
un program de 171.668.271 lei aprobat de dumneavoastră. Diferenţa de 2.527.406 lei a fost virată
conform actelor normative, la fondul de rulment al Consiliul judetean Vaslui pentru a putea fi folosită
în anul următor de exerciţiu financiar.
Din veniturile totale, subvenţiile primite de la bugetul de stat au fost în sumă de
30.502.078 lei.
În cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile de personal s-au realizat în procent de 99,86%,
cheltuielile materiale şi serviciile în procent de 96,25%, asistenţa socială în procent de 99,18%,
dobânzi bancare -32,25% şi cheltuieli de capital în procent de 87,88%.
În cursul anului 2008, capitolul bugetar căruia i s-au alocat cele mai mari fonduri a fost
,,asistenţa socială” unde am reuşit să alocăm în procent de 99,12%.
Bilanţul este depus la D.G.F.P.Vaslui şi noi nu avem voie să facem nicio depăşire.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt întrebări?
Domnul Cătălin Dogaru
La proiectul de hotărâre am găsit anexată o adeverinţă –anexă la un contract de păşunat,
are vreo legătură cu proiectul?
Domnul Vasile Mihalachi
Daţi-o vă rog la mine să vedem despre ce este vorba.
Domnul Gheorghe Stoica
Din eroare a ajuns.
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 ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VII. La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de execuţie a creditelor externe-împrumut bancar al jud. Vs. pe anul 2008.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Safir pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Ecaterina Safir
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Bugetul creditelor externe a fost aprobat prin Hotărârea nr. 15/07.02.2008 în baza
Contractului de împrumut. Suma propusă pentru anul 2008 a fost de 39.380.000lei iar soldul la data de
31.12.2008 era de 3.619 lei şi se află în conturile bancare ale Consiliul judetean Vaslui. În cadrul
capitolului ,,protecţia mediului” suma repartizată a fost utilizată în procent de 36,88” iar la capitolul
,,transporturi şi telecomunicaţii” suma a fost utilizată în procent de 22,06%.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VIII. La punctul opt de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de execuţie a fondului de rulment al judeţului Vaslui pe anul 2008.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Doamna Safir, prezentaţi-ne şi acest proiect de hotărâre.
Doamna Ecaterina Safir
Bugetul fondului de rulment a fost adoptat în februarie 2008 şi a ulterior a fost rectificat de
şapte ori. Soldul iniţial la data de 01.01.2008 era de 11.817.698 lei iar soldul la data de 31.12.2008 era
de 6.134.881 lei.
Suma neutilizată la sfârşitul anului de 2.527.406 lei, a fost virată în conformitate cu
prevederile legale la fondul de rulment al Consiliul judetean Vaslui pentru a fi folosită în anul următor
de exerciţiu financiar.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hot.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IX. La punctul nouă de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă preşedintelui, vicepreşedintelui şi membrilor
Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui, precum şi secretarului acesteia.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântului domnului secretar Stoica pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
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În conformitate cu prevederile legale, Comisia pentru protecţia copilului a fost înfiinţată
prin Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr. 123/2004, ca organ de specialitate cu activitate
decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.
Prin O.G. nr. 2/2006, s-a prevăzut dreptul la o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum se
stabileşte prin hotărâre a consiliul judetean şi nu poate depăşi 5% din indemnizaţia preşedintelui
consiliul judetean.
Având în vedere că prevederile legale aplicabile au suferit modificări şi anume, O.U.G. nr.
35/2009, stabileşte micşorarea cuantumului de şedinţă de la 5% la 1% din indemnizaţia preşedintelui
consiliului judeţean, se impune să aducem şi noi modificările ce se cuvin.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc Dacă sunt necesare alte lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi,, împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
X. La punctul zece 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 doamnei consilier Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta raportul de
avizare la proiectul de hotărâre.
Doamna Eugenia Şteimberg prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Rog pe doamna Anton să ne prezinte proiectul de hotărâre supus dezbaterii.
Doamna Maria Anton
Această modificare este necesară ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de avansare, în treapta
de salarizare imediat următoare, a unui număr de 11 funcţionari publici de execuţie şi de definitivare
pe post şi promovare în gradul imediat superior a unui funcţionar în regim contractual.
Efortul financiar este de aproximativ 96 lei pentru fiecare funcţionar public, deci de
aproximativ 1000 lei pe lună în total.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
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Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XI. La punctul unsprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii de comisii prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Armeanu pentru a ne da detalii despre acest proiect de hotărâre.
Domnul Ionel Armeanu Ştefănică
Mai multe aspecte determină această modificare. În primul rând se înfiinţează Serviciului
de evaluare complexă pentru persoane adulte. Acest serviciu va avea opt posturi de execuţie din care
patru posturi cu funcţii publice şi patru posturi cu regim contractual.
Urmare a parcurgerii perioadei de stagiu aferentă funcţiei publice de execuţie cu nivel de
studii superioare de 1 an, 5 posturi de consilier, clasa I, grad debutant, se vor transforma în posturi de
consilier, clasa I grad asistent, treapta 3 de salarizare.
Transformarea unui număr de 14 posturi ca urmare a avansării funcţionarilor publici care
îndeplinesc condiţiile de avansare în treapta de salarizare imediat următoare.
Transformarea a 5 posturi în regim contractual de funcţii cu nivel de studii medii în funcţii
cu nivel de studii superioare ca urmare a absolvirii studiilor superiore de lungă durată în domeniul în
care îşi desfăşoară activitatea.
Efortul financiar se estimează la aproximativ 4.289 lei /lună.
Domnul Vasile Mihalachi
91

Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare alte lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului
de hotărâre în forma prezentată.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi,, împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 10 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 11.
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Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 11 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 12.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 12 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 13.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 13 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 14.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 14 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XII. La punctul doisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale personalului din cadrul
Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui.
Dau cuvântul doamnei consilier Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta raportul de
avizare la proiectul de hotărâre.
Doamna Eugenia Şteimberg prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Rădăşanu Dorina pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Dorina Rădăşanu
La modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii am avut în vedere
prevederile Legii nr. 188/1999 şi ale O.U.G. nr. 1/2009. În acest context, propunem reorganizarea
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, prin transformarea Biroului de stare civilă în
Compartiment de stare civilă şi operare menţiuni şi transformarea postului de funcţie publică de
conducere de şef birou în funcţie publică de execuţie de consilier clasa I, grad superior, treapta 1.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2 .
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
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În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi,, împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.

*
Domnul Vasile Mihalachi
XIII. La punctul treisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în
judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
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Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Ghenghea Anca pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Anca Ghenghea
În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007, consiliile judeţene coordonează şi
colaborează cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public
de persoane prin curse regulate de interes judeţean. Pe baza propunerilor formulate de autorităţile
publice locale, consiliul judeţean, prin Hotărârea nr. 39/2008, a adoptat Programul de transport
persoane pe curse regulate valabil în perioada 2008-2011.
Între timp, au fost primite alte 64 de solicitări şi propuneri cu privire la modificarea
Programului de transport jud. în ce priveşte numărul de curse şi a orelor din graficele de circulaţie.
Deoarece programul trebuie să vină în sprijinul cetăţenilor, al navetiştilor, al elevilor, la
îmbunătăţirea condiţiilor de transport, venim cu propunerea de modificare a acestuia.
Modificările constau, atât în introducerea unor curse cât şi în schimbarea graficului modificări care sunt redate în materialele ce v-au fost puse la dispoziţie.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă doreşte cineva să intervină?
Domnul Butnaru Liviu
Deoarece îmi desfăşor activitatea la ARR, nu o să particip la adoptarea hotărârii.
Domnul Ioan Stamate
Cum află publicul graficul curselor?
La Negreşti de exemplu, am rugat să reactualizeze afişajul că este vechi de 5 ani. Nu
vreau să supăr pe nimeni, dar ar trebui să o fac. Operatorii de transport să fie puşi la punct, să publice
mersul. Un alt aspect este cel al staţiilor, sunt greu de găsit.
Domnul Vasile Mihalachi
Un alt subiect de trecut pe ordinea de zi la întâlnirea cu primarii.
Dacă mai doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? O abţinere-domnul Butnaru Liviu.
În majoritate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? O abţinere-domnul Butnaru Liviu.
În majoritate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? O abţinere-domnul Butnaru Liviu.
În majoritate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?O abţinere-domnul Butnaru Liviu.
În majoritate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? O abţinere-domnul Butnaru Liviu.
În majoritate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
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Domnul Vasile Mihalachi
XIV. La punctul paisprezece de pe ordinea de zi, dezbatem proiectul de hotărâre privind
mandatarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui pentru semnarea contractului de comodat
cu Parohia „Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Stelian” privind darea în folosinţă gratuită a
unei părţi din imobilul situat în Bîrlad, b-dul Epureanu, nr.19, prevăzută în Hotărârea
Consiliului judeţean Vaslui nr.20/2008.
Dau cuvântul doamnei consilier Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta raportul de
avizare la proiectul de hotărâre.
Doamna Eugenia Şteimberg prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Rog pe domnul secretar Stoica să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Prin Hotărârea nr. 20 din 2008 aţi aprobat darea în folosinţă gratuită, Parohiei ,,Adormirea
Maicii Domnului şi Sf Stelian”, a unei părţi din imobilul situat în Bârlad, b-dul Epureanu. Parohiei îi
revine obligaţia de a reabilita şi consolida construcţia şi, în numele proprietarului, a fost mandatată să
facă toate demersurile în vederea autorizării de către autoritatea executivă competentă, a executării
lucrărilor de consolidare. În prezent, Parohia doreşte să acceseze un proiect de finanţare pentru
reabilitarea clădirii şi trebuie să îndeplinească şi formalităţile de întabulare a imobilului.
Din aceste motive, este necesar să fie încheiat un Contract de comodat între Consiliul
judetean Vaslui şi Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului şi Sf Stelian” iar pentru semnarea acestuia
trebuie să-l mandatăm pe domnul Mihalache Vasile, preşedintele consiliului judeţean.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XV. La punctul cincisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea deplasării delegaţiei Consiliului judeţean Vaslui la a doua reuniune a Reţelei
Regionale de Tineret a Adunării Regiunilor Europei de la Krzyzowa-Wroclaw, Polonia.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei director Chircu pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Reţeaua Regională de Tineret a fost înfiinţată în 2008 iar scopul înfiinţării acesteia, constă
în asigurarea unei cooperări care să contureze viitorul nostru în anumite domenii importante cum ar fi:
educaţia, piaţa muncii,societatea civilă, viaţa publică.
În perioada 21-22 mai 2009 se va discuta şi adopta Programul Strategic al Reţelei pentru
2009-2010 şi va fi ales preşedintele Reţelei.
Propunem deplasarea unei delegaţii de tineri care să reprezinte Consiliul judetean Vaslui.
Domnul Gheorghe Stoica
Vă rog să fiţi de acord ca, în preambulul hotărârii, să fie introdusă adresa Spitalului
judeţean de urgenţă Vaslui prin care îşi exprimă acordul cu privire la deplasarea doamnei Rinder Ana
Smaranda în Polonia.
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Domnul Cătălin Dogaru
O completare. La prima şedinţă să ne spună şi nouă ce au făcut în delegaţie.
Domnul Vasile Mihalachi
Întrucât la acest punct de pe ordinea de zi avem de adoptat un proiect de hotărâre cu privire
la persoane, potrivit prevederilor art.48 alin.(7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, pentru numărarea buletinelor de vot şi constatarea rezultatului votului secret, rog
comisia desemnată în acest scop să-şi intre în atribuţiuni.
Este vorba de aceeaşi comisie stabilită la începutul mandatului, alcătuită din domnii
consilieri: Partenie Eugen, Tîru Ilie, Juverdeanu Alin.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă prezint procedura de vot:
- consilierul votează „pentru”, lăsând neatins numele şi prenumele persoanei, şi „contra”,
barând numele şi prenumele persoanei.
Vă propun o scurtă pauză, timp în care vă vor fi înmânate buletinele de vot şi se va
desfăşura operaţiunea de votare.
*
PAUZĂ
*
DUPĂ PAUZĂ
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului consilier Partenie Eugen pentru a prezenta procesul-verbal cu
rezultatul votului secret privind aprobarea deplasării delegaţiei Cons. jud. Vaslui la a doua reuniune a
Reţelei Regionale de Tineret a Adunării Regiunilor Europei de la Krzyzowa-Wroclaw, Polonia.
Domnul Eugen Partenie prezintă procesul verbal. Rezultatul votului secret exercitat de
către consilierii judeţeni şi preşedinte este următorul:
–domnul Gheţău Ionuţ – 28 voturi ,,pentru”, 2 voturi ,,contra”;
–domnişoara Rinder Ana Smaranda – 28 voturi ,,pentru”, 2 voturi ,,contra”.
Cei doi au întrunit numărul necesar de voturi pentru a efectua deplasarea la KrzyzowaWroclaw, Polonia.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XVI. La punctul şaisprezece dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului creditelor externe pe anul 2009.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului director Nistor pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Din împrumutul contractat anul trecut, am propus utilizarea sumei de 41.143.723 lei la trei
capitole bugetare : ,,Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, ,,Protecţia mediului”, şi ,,Transporturi”.
La întocmirea bugetului pe anul 2009 am luat în calcul şi diferenţa de curs valutar pe care am
repartizat-o la reabilitarea blocului G1 din Bîrlad.
Utilizarea diferenţei de curs valutar se poate face numai în condiţiile rectificării hotărârii ce
a stat la baza împrumutului, respectiv Hotărârea nr. 10/2008.
Faţă de bugetul iniţial pe anul 2009, în lista de investiţii am introdus obiectivul de investiţii
,,Reabilitare DJ 245: DN 24(Bîrlad) – Drujeşti - Băcani - Vulpăşeni-Ghicani-Al. Vlahuţă-BudaMorăreni-Floreşti-Oprişiţa”.
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În cursul anului 2009 vom utiliza din împrumut, suma de 42.850.923 lei pentru un număr de
11 obiective de investiţii.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt necesare alte completări?
Domnul Cătălin Dogaru
Cele şapte puncte de la suplimentarea ordinii de zi, sunt prea multe. Am mai avut discuţii
în acest sens. Nu sunt de urgenţă maximă.
Domnul Vasile Mihalachi
Nu vă obligă nimeni să le votaţi sau să nu le votaţi. Sunt urgenţe. Vine vara şi vreau să
lucrăm. Vina este a mea pentru aceste suplimentări, dar v-am explicat motivul pentru care le-am
trecut pe ordinea de zi. O să suport consecinţele. Vă mulţumesc pentru înţelegere.
Domnul Cătălin Dogaru
Proiectul de hot. privind stabilirea nr. de posturi pentru personalul neclerical era urgent?
Domnul Vasile Mihalachi
Oamenii trebuie să-şi ia banii. Dacă vreţi votaţi, dacă nu, nu.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai doreşte cineva să intervină? Înainte de a trece la procedura de vot, vreau să vă
anunţ că în pauză, domnul consilier Popa Valeriu, a anunţat că trebuie să plece de la lucrările şedinţei
pt. că are de rezolvat unele probleme ce nu suportă amânare. Trecem la adoptarea proiectului de hot.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu,
Juverdeanu Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2 .
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu,
Juverdeanu Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.

*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
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Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XVII. La punctul şaptesprezece dezbatem proiectul de hotărâre privind stabilirea
numărului maxim de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, ce se
finanţează din bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2009.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule Anton, prezentaţi-ne vă rog, proiectul de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
Sprijinul financiar ce ne-am propus să-l acordăm se face în baza prevederilor O.G. nr. 82/2001.
Din bugetul propriu al judeţului, se finanţează o contribuţie lunară la nivelul salariului
minim brut pe economie şi sumele aferente necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor
sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate.
Consiliul judetean Vaslui aprobă în fiecare an, numărul maxim de posturi pentru
personalul neclerical ce se finanţează din bugetul local. Pentru anul acesta a fost stabilit un număr de
322 de posturi pentru personalul neclerical, la fel ca şi în anii anteriori.
Suma prevăzută este de 28,5 miliarde.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt întrebări? Dacă nu. trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule Dogaru, am obligaţia să vă anunţ că cei 5, sunt vecini de-ai d-voastră din Huşi!
Domnul Cătălin Dogaru
Ne-am abţinut şi am argumentat din ce cauză.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XVIII. La punctul optsprezece dezbatem proiectul de hotărâre privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii pe drumurile judeţene ca urmare a
valorilor rezultate în urma elaborării Studiilor de fezabilitate.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului director Tărnăuceanu pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
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Domnul Teodor Tărnăuceanu
Anul trecut, prin Hotărârea nr. 9 au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea a 14 drumuri judeţene”.Am realizat studiile de fezabilitate pentru
7 obiective, pentru întreaga lungime a drumului.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, trebuie să le supunem aprobării
dumneavoastră. Pe aceste drumuri judeţene, se vor realiza lucrări în continuare.
S-a iniţiat procedura de achiziţie pentru următoarele obiective:
DJ 243 Bîrlad – Pogana – Iana – Vadurile – Iezer – Puieşti – Fîntînele –Rădeni - Dragomireşti DN 2F;
DJ 243A Pogana-Crângu Nou –Ciocani - Iveşti – Pogoneşti - Tutova –Iveşti- Pochidia - Satu Nou;
-DJ 243E :DJ243B – Coroieşti - DN11A;
- DJ244C: Huşi – Pădureni –Leoşti – Văleni – Urlaţi - Dimitrie Cantemir - DJ244A;
-DJ 244E-DN 24B huşi-Tătărăni-Boţeşti-DN 24;
-D7J 244 Murgeni - Sărăţeni - Măluşteni DC 67;
- DJ 245 DN24 Bîrlad – Drujeşti - Băcani –Vulpăşeni - Ghicani - Al. Vlahuţă- Buda –
Morăreni – Floreşti - Oprişiţa.
Doamna Gabriela Timofte
La DJ243A Iveşti - Pogoneşti, de ce nu aţi prins şi drumul Pogoneşti -Tutova?
Domnul Teodor Tărnăuceanu
Este prins ca lucrare.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu,
Juverdeanu Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2 .
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XIX. La punctul nouăsprezece dezbatem proiectul de hotărâre pentru modificarea
articolului 2 din Hotărârea Nr.65/2008 privind aprobarea proiectului „Extinderea, dezvoltarea
şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
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2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Chircu Mihaela pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti, a depus spre finanţare proiectul ,,
Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti” în vederea
finanţării prin Programul Operaţional Regional, Axa 3, domeniul major de intervenţie 3.2.
Valoarea totală a întregului proiect este de 3.498.423,66 lei.
Proiectul depus a fost aprobat cu specificarea faptului că a fost modificată o valoare din
bugetul proiectului, capitolul surse de finanţare. Este vorba de suma de 10.000 lei reprezentând
costuri eligibile, sumă ce trebuie suportată de solicitant.
Deoarece costurile legate de implementarea proiectului trebuie aprobate prin hotărâre de
consiliu judeţean, supunem spre aprobarea dumneavoastră acest proiect.
Urgenta introducerii pe ordinea de zi este dată de timpul scurt în care trebuie să transmitem
la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est documentele obligatorii la cererea de finanţare
nerambursabilă şi anume trei zile.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă domnul director Brişcaru mai are de adăugat ceva?
Domnul Ion Brişcaru
Mă bazez pe ce a spus doamna Chircu.
Domnul Vasile Mihalachi
Mai doreşte cineva să intervină, mai sunt întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XX. La punctul douăzeci dezbatem proiectul de hotărâre privind transmiterea unui bun
mobil ca aport în natură la capitalul social al S.C. „Lucrări drumuri şi poduri” S.A. Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului director Nistor pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Este vorba despre un autoturism ARO varianta 244, an de fabricaţie 2000 care în prezent
nu mai este utilizat şi se află stocat în parcul propriu al Consiliul judetean Vaslui.
În conformitate cu prevederile H.G nr. 841/1995, autoturismul poate fi redistribuit altei
instituţii publice şi deoarece SC Lucrări Drumuri şi Poduri”SA l-a solicitat , procedăm la transmiterea
acestui autoturism. Acest autoturism constituie aport în natură adus de Consiliul judetean Vaslui şi va
duce la majorarea capitalului social al societăţii. Valoarea autoturismului rezultată din raportul de
expertiză este de 5.503 lei.
Domnul Dogaru Cătălin
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Profitul prognozat pe anul 2009 al SC ,,Lucrări Drumuri şi Poduri” este de 50 milioane lei
vechi. Cheltuielile aferente reparării acestui autoturism vor duce la profit zero…..
Domnul Marin Nistor
Revedeţi bugetul de la SC ,,Lucrări Drumuri şi Poduri”.
Domnul Vasile Mihalachi
Mai sunt alte intervenţii? Nu?! Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu,
Juverdeanu Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2 .
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?
7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu,
Juverdeanu Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XXI. La punctul douăzeci şi unu dezbatem proiectul de hotărâre privind transmiterea
unui bun mobil ca aport în natură la capitalul social al SC „AQUAVAS” SA Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule Nistor, spuneţi-ne despre ce este vorba şi în acest proiect de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Rămân valabile explicaţiile date la proiectul anterior, cu precizarea că este vorba despre un
autoturism marca Daewoo Espero 1,8 MPI, an fabricaţie 1995, valoare rezultată din raportul de
expertiză de 2.300 lei, şi care va fi transmis, tot ca aport în natură, la S.C. Aquavas S.A.
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Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai doriţi alte explicaţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiect. de hot.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2 .
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XXII. La punctul douăzeci şi doi dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea
actualizării Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor al judeţului Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Nistor Mădălina pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Mădălina Nistor
Capitolul 22 din Tratatul de Aderare cuprinde problemele legate de protecţia mediului.
Statele membre au obligaţia de a elabora unul sau mai multe planuri de gestionare a deşeurilor.
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Vaslui a fost revizuit pentru
perioada 2008-2013, la solicitarea Consiliul judetean Vaslui.
PJCD trebuie să evidenţieze tot ce are loc în judeţul Vaslui în domeniul gestionării
deşeurilor şi prezintă cadrul de planificare pentru mai multe aspecte cum ar fi: conformarea cu politica
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de deşeuri şi atingerea ţintelor propuse; stabilirea capacităţilor suficiente şi caracteristicile pentru
gestionarea deşeurilor; controlul măsurilor tehnologice; prezentarea cerinţelor economice şi de
investiţie, ce fel de investiţii se pot face la nivelul judeţului.
Domnul Teodor Tărnăuceanu
Proiectul de hotărâre este o aducere la zi a Planului Judeţean de Gestionare a deşeurilor
aprobat în 2002.Acum toate eforturile sunt pentru realizarea proiectului.
Domnul Vasile Mihalachi
Mai doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu,
Juverdeanu Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2 .
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 7 abţineri: Dogaru Cătălin, Branişte Sorin, Butnaru Liviu, Juverdeanu
Alin, Panainte Florin, Samson Adrian, Dumitriu Sorin.
Cu majoritate de voturi, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Daţi-mi voie să spun şi eu câteva cuvinte. Îmi cer încă o dată scuze pentru suplimentarea
ordinii de zi cu cele 7 puncte dar au fost în funcţie de necesităţi.
Trag un semnal de alarmă pentru salariaţii din aparatul de specialitate, nu vreau să primesc
reproşuri. Veniţi dumneavoastră în faţa consilierilor judeţeni ca să vă introduceţi materialele de
şedinţă, este ultima dată când vă mai permit să veniţi nepregătiţi. Eu nu sunt pus aici să adun
materialele. Răspundeţi din punct de vedere juridic de tot ce se întâmplă.
Nu vreau să sune a ameninţare dar trebuie să reglăm nişte probleme care nu merg cum
trebuie. Vreau ca cei care vin aici să ştie pentru ce ridică mâna.
Mai era o hotărâre pentru ordinea de zi dar am retras-o cu riscul de a o mai amâna.
Vor mai fi asemenea cazuri dar nu din vina salariaţilor. Pierdem nişte bani, pierdem unele oportunităţi.
Vă mulţumesc că aţi înţeles.
Dacă aveţi ceva de comunicat?
Domnul Alin Juverdeanu
Am o mică nelămurire. Acum 3 luni de zile s-a desfiinţat Observatorul pentru drepturile
copilului Vaslui. Atunci am cerut prezentarea unui Raport de activitate. Văd că nu figurează pe
ordinea de zi. Ar trebui să fie un termen şi pentru prezentarea acestuia.
Domnul Vasile Mihalachi
Cei de la DGASPC Vaslui, unde lucrează acum salariaţii de la Observator, vor aduce
Raportul la şedinţa viitoare.
Vă mulţumesc pentru participare. Urmează să ne întâlnim luna viitoare.
*
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, se declară închise lucrările şedinţei cons. jud.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
ORA 18.05
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PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Gheorghe Stoica

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

Editor: Consiliul judetean Vaslui
Adresa: Str. Ştefan cel Mare, nr.79,Vaslui
Telefon: 0235/361089 (91); Fax: 0235/361090
E-mail: cjvaslui@cjvs.quantum.ro
Pagina web: www.cjvs.ro
Tiparul executat la: S.C. PIAR SRL
Adresa: Str.Traian, nr.253,parter, Vaslui
Telefon: 0235/321977; Fax: 0235/321977
VASLUI – 2009

105

