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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.91/2009
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico
– economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vaslui”
- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL
REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 3- „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de
Intervenţie 3.1 – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”;
- având în vedere Avizul Consiliului tehnico - economic din cadrul Consiliului judeţean Vaslui
nr.05 din 14.07. 2009
- având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) şi 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, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”, cu
indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face din Programul
Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3- „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul
Major de Intervenţie 3.1 – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”
şi bugetul local al judeţului Vaslui.
Vaslui, 16 iulie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexă la Hotărârea nr.91/2009
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI
ai obiectivului de investitii
„Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judeţean de Urgenta Vaslui”
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VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI
64.082.922 lei
Din care lucrari de constructii- montaj
48.159.300 lei
Durata de realizare a investiţiei
36 luni;
Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)
Suprafaţa. construita. reabilitata
- - corp A+B = 10.075,00 mp
- - corp C = 784 mp
Modernizare saloane pacienţi corp A si B
- In urma refuncţionalizării şi modernizării saloanelor rezulta o capacitate definita prin paturi/corp A si B = 428 paturi
Instalaţii noi
centrala tratare aer
staţie de oxigen
instalaţie domotică
instalaţie încălzire, sanitara, climatizare CT
instalaţie detectare si alarmare incendiu
hidranti interiori
instalaţii anunţare la pat
instalaţii tratare ape reziduale
Montare ascensoare,
- 4 buc. ascensor 1600 kg/21 pers/6 statii,
- 1 buc ascensor 630 kg/8pers/4statii,
- 1 buc ascensor 300kg/4statii/exclusiv pentru materiale
Echipamente medicale din care 1 Computer Tomograf
Surse de finanţare:
-52.788.871,10 lei- din Programul Operational Regional 2007-2013
-11.311.900,95 lei din bugetul local al judetului Vaslui ( din care 10.234.577,05 lei TVA rambursabil)
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi
a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi
echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
Consiliul judeţean Vaslui intenţionează să depună spre finanţare, în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul
Major de Intervenţie 3.1 - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”,
proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” .
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor
de sănătate din judeţul Vaslui, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la servicii de sănătate
calitative şi eficiente.
Obiectivul specific vizează consolidarea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vaslui, în scopul creşterii calităţii serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă
oferite cetăţenilor din judeţul Vaslui.
Proiectul prevede:
 executarea de lucrări de consolidare la corpurile A şi B ale spitalului;
 executarea de lucrări de reab., refuncţionalizare şi modernizare la corpurile A, B şi C;
 reabilit. şi modernizarea instalaţiilor existente (de apă, canalizare, termice, electrice)
 realizarea de instalaţii noi (instalaţii de monitorizare a bolnavilor, instalaţii de
semnalizare la pat);
 dotarea cu mobilier nou şi echipamente medicale moderne.
În urma implementării proiectului, vor fi îmbunătăţite condiţiile de spitalizare, prin
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modernizarea saloanelor şi aducerea la standardele impuse de cadrul normativ în vigoare, prin
îmbunătăţirea facilităţilor pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii. De asemenea, va fi îmbunătăţită
eficienţa energetică a clădirii, prin realizarea de termosistem la corpurile A şi B şi prin modernizarea
sistemului de încălzire. Nu în ultimul rând, vor fi îmbunătăţite condiţiile de muncă pentru personalul
medical, prin dotarea cu mobilier şi echipament medical nou şi prin modernizarea vestiarelor.
Valoarea totală a investiţiei, potrivit devizului general, este de 64.100.772,05 lei, din care
48.159.300 lei cheltuieli pentru lucrări de construcţii- montaj (inclusiv TVA).
Prin avizul nr.5/14.07.2009 al Consiliului Tehnico-economic din cadrul Consiliului jud Vaslui,
se avizează lucrările de reabilitare şi modernizare care se propun pentru toate corpurile de clădire.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.92/2009
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect
- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Regional 20072013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”;
- 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 Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.2241/22.07.2008 pentru
aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor din
Domeniul Major de Intervenţie 3.1 - Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor
de sănătate” din cadrul Programului Operaţional Regional” (POR) 2007-2013;
- având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă;
- având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) şi alin (3) lit.f) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- in temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 - Se aprobă proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean
de Urgenţă Vaslui” în valoare totală de 64.100.772,05 lei, din care lucrări de construcţii montaj
48.159.300 lei.
Art.2 - (1) Se aprobă contribuţia ce revine Consiliului judeţean Vaslui, de 2 % din costurile
eligibile aferente proiectului prevăzut la art.1, în valoare de 1.077.323,90 lei.
(2) Se aprobă toate costurile neeligibile ale proiectului menţionat la art.1, în valoare de
10.234.577,05 lei (reprezentând TVA), inclusiv costurile conexe.
Art.3 - În vederea implementării proiectului prevăzut la art.1, se mandatează preşedintele
Consiliului jud. Vaslui ca, în numele şi în interesul autorităţii deliberative judeţene, să se angajeze pt:
a) asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului menţionat la
art.1, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;
b) menţinerea proprietăţii imobilului modernizat şi natura activităţii pentru care s-a acordat
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare în exploatare şi să asigure exploatarea
şi întreţinerea în această perioadă;
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c) neînstrăinarea, neînchirierea, negajarea bunurilor achiziţionate ca urmare a obţinerii
finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului;
d) nedesfăşurarea unor activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din echipamentele
achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat, prin acordarea dreptului de utilizare
a acestora către terte părţi;
e) respectarea, pe durata pregătirii proiectului şi a implementarii acestuia, a prevederilor
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului,
eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat.
Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile tehnică,
dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, economică şi Biroul contabilitate ale
Consiliului Judeţean Vaslui.
Vaslui, 16 iulie 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
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
Consiliul judeţean Vaslui intenţionează să depună spre finanţare, în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013, proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vaslui” .
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de
sănătate din judeţul Vaslui, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la servicii de sănătate
calitative şi eficiente.
Obiectivul specific vizează consolidarea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vaslui, in scopul creşterii calităţii serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă
oferite cetăţenilor din judeţul Vaslui.
Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Programului Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” precum şi ale Strategiei
de Dezvoltare Economică şi Socială a judeţului Vaslui 2007-2013, Axa prioritară 1 - Infrastructură si
mediu”, domeniul de intervenţie 1.4 –„Dezvoltarea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate”.
Proiectul prevede:
 executarea de lucrări de consolidare la corpurile A şi B ale spitalului;
 executarea de lucrari de reabilitare, refuncţionalizare şi modernizare la corpurile A, B
şi C;
 reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor existente (de apă, canalizare, termice,
electrice)
 realizarea de instalaţii noi (instalaţii de monitorizare a bolnavilor, instalaţii de
semnalizare la pat);
 dotarea cu mobilier nou şi echipamente medicale moderne.
Potrivit documentaţiei elaborate, valoarea totală a întregului proiect este de 64.100.772,05 lei,
din care 48.159.300 lei cheltuieli pentru lucrări de construcţii- montaj.
Valoarea totală a finanţării nerambursabile ce va fi obţinută pentru acest proiect este de
52.788.871,10 lei, diferenţa urmând a constitui contribuţia Consiliului judeţean Vaslui dintre care:
 10.234.577,05 lei reprezintă TVA ce va fi plătit de Consiliul judeţean, sumă ce va fi
rambursată de statul roman, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 1.077.323,90 lei reprezintă cofinanţarea a 2 % din costurile eligibile ale proiectului.
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Potrivit Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR),
Axa prioritară 3- „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1„Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, printre documentele
obligatorii care trebuie să însoţească cererea de finanţare nerambursabilă se numără şi hotărârea
Consiliului judeţean de aprobare a proiectului şi a cheltuelilor legate de proiect.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.93/2009
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean
având în vedere cererea prin care domnul Dumitriu Sorin- Costel a anunţat în scris
preşedintele Consiliului judeţean Vaslui cu privire la demisia din funcţia de consilier judeţean,
înregistrată la Consiliul judetean Vaslui sub nr.5337 din 21 iulie 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 sub nr.5348 din 22
iulie 2009 ;
având în vedere dispoziţiile art.9 alin (2), lit. a), alin. (3), art.10 şi art.12 din Legea
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 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 ulteriore;
Consiliul judeţean Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean
deţinut de domnul Dumitriu Sorin- Costel, ales la alegerile locale pe lista Partidului Naţional Liberal
în data de 1 iunie 2008.
Art.2. – Locul de consilier judeţean deţinut de d-ul Dumitriu Sorin-Costel se declară vacant.
Vaslui, 31 iulie 2009
PREŞEDINTE
Vasile Mihalachi
Contrasemnează
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 5348 din 22 iulie 2009
REFERAT CONSTATATOR

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Prin cererea înregistrată la Consiliul judetean Vaslui, sub nr.5337/21.07.2009, domnul
Dumitriu Sorin-Costel a anunţat în scris preşedintele Consiliului judetean Vaslui cu privire la demisia
din funcţia de consilier judeţean, fără a fi motivată.
D-ul Dumitriu Sorin-Costel a fost ales consilier judeţean la data de 1 iunie 2008 pe lista PNL.
Potrivit dispoziţiilor art.9 alin. (2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, printre cazurile de încetare de drept a mandatului de consilier
judeţean, înainte de termen, este şi demisia.
Fiind un act unilateral de voinţă, propunem a se lua act de situaţia apărută prin încetarea de
drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier jud. al d-ului Dumitriu Sorin -Costel.
Totodată, propunem să se declare vacant locul de consilier judeţean deţinut de acesta.
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Validarea noului mandat pentru acest loc, urmează a se face conform prevederilor legale în
vigoare.
Faţă de cele expuse, a fost iniţiat proiectul de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului
Dumitriu Sorin-Costel, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE
Vasile Mihalachi
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.94/2009
privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate
în temeiul dispoziţiilor art.97, alin (1) şi ale art.98, coroborat cu art.54 din Legea nr.215
/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic - Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.79 din 25 iulie 2008 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Vaslui, cu modificările ulteriore, se
modifică după cum urmează:
1. La Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor
locale, se completează componenţa nominală cu domnul Trifan Ciprian-Ionuţ, ales consilier judeţean
pe lista Partidului Social Democrat la data de 1 iunie 2008, în locul domnului Mitrea Remus,
demisionat din funcţia de consilier judeţean.
2. La Comisia pentru protecţie socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie,
cultură, culte şi sport, se completează componenţa nominală cu:
- doamna Lazăr Alina-Carmen, aleasă consilier judeţean pe lista Partidului Social Democrat
la data de 1 iunie 2008, în locul doamnei Mocanu Ramona-Maria, demisionată din funcţia de
consilier judeţean, şi:
- domnul Marin Dumitru, ales consilier judeţean pe lista Partidului Naţional Liberal la data
de 1 iunie 2008, în locul domnului Panainte Florin al cărui mandat a fost invalidat prin Sentinţa civilă
a Tribunalului Vaslui nr.142/CA din 26 mai 2009.
Vaslui, 31 iulie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate
Doamnelor şi domnilor consilieri
Ca urmare a Hotărârilor Consiliului judeţean Vaslui nr.70 şi 71 din 26 iunie 2009 prin care
s-a constatat încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier
judeţean al doamnei Mocanu Ramona –Maria, respectiv al domnului Mitrea Remus, consilieri
judeţeni aleşi la data de 1 iunie 2008 pe lista Partidului Social Democrat precum şi a Hotărârii
Consiliului judeţean Vaslui nr.73 din 26 iunie 2009 prin care se ia act de Sentinţa civilă a Tribunalului
Vaslui nr.142/CA din 26 mai 2009, este necesară completarea componenţei nominale a Comisiei
juridice şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale şi a Comisiei
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pentru protecţie socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport.
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.72 din 26 iunie 2009 au fost validate
mandatele de consilier judeţean ale doamnei Lazăr Alina-Carmen şi domnului Trifan Ciprian-Ionuţ,
aleşi pe lista Partidului Social Democrat la data de 1 iunie 2008.
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.73 din 26 iunie 2009, 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 al domnului Panainte Florin şi validarea mandatului de consilier judeţean al
domnului Marin Dumitru.
Având în vedere cele menţionate, este necesară completarea componenţei nominale a
Comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale cu
domnul Trifan Ciprian- Ionuţ şi completarea Comisiei pentru protecţie socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport cu doamna Lazăr Alina -Carmen şi cu domnul
Marin Dumitru.
Faţă de considerentele mai sus menţionate, am iniţiat proiectul de hotărâre privind
modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma
prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.95/2009
privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009
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.74/2009 privind rectificarea a II-a a bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- lei VENITURI TOTALE:
- 45.110
din care:
- impozit pe profit de la agenţii economici
-45.110
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.74/2009 privind rectificarea a II-a a
bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- lei CHELTUIELI TOTALE:
- 45.110
din care:
- cheltuieli de personal
-20.800
- bunuri şi servicii
+832.825
- fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
+8.895
- alte transferuri
+28.460
- cheltuieli de capital
-682.000
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -212.490
Art.3.- Sinteza bugetului local al judeţului, se prezintă în anexa nr.1.
Detalierea veniturilor buget. local al jud., pe capitole şi subcapitole este prev. în anexa nr.2.
Detalierea cheltuielilor bugetului local al judeţului, pe capitole, subcapitole şi articole, este
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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 104.275 lei. Cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 141.275 lei, iar plăţile
efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent se majorează cu suma de 37.000 lei.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul „alte servicii publice generale”, se suplimentează cu suma de
8.895 lei la fondul de rezervă bugetară aflată la dispoziţia autorităţilor locale.
Art.6.- Cheltuielile la capitolul „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”
se diminuează cu suma de 216.874 lei.
Art.7.- Cheltuielile la capitolul „ordine publică şi siguranţă naţională” se diminuează cu suma
de 5.000 lei, integral la plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent.
Art.8.- Cheltuielile la capitolului „învăţământ”, se diminuează cu suma de 235 lei. Cheltuielile
de personal se diminuează cu suma de 20.800 lei, cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu
suma de 20.800 lei, iar plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent se diminuează cu
suma de 235 lei.
Art.9. - Cheltuielile la capitolul „cultură, recreere şi religie” se diminuează cu suma de 90.055
lei. Cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 750 lei, transferurile interne se
suplimentează cu suma de 28.460 lei, iar plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
se diminuează cu suma de 119.265 lei.
Art.10.- Cheltuielile la capitolul „asigurări şi asistenţă socială” se diminuează cu suma de
260.864 lei, integral la plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent.
Art.11.- Cheltuielile la capitolul „transporturi” se diminuează cu suma de 7.000 lei.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 670.000 lei, cheltuielile de capital se
diminuează cu suma de 670.000 lei, iar plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent se
diminuează cu suma de 7.000 lei.
Art.12.- Cheltuielile la capitolul „alte acţiuni economice” se diminuează cu suma de 12.000
lei, integral la cheltuieli de capital.
Art.13.- Detalierea bugetului propriu, se prezintă în anexa nr.5.
Art.14. - Detalierea bugetului Inspectoratului general pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt”
al judeţului Vaslui este redată în anexa nr.6.
Art.15. - Detalierea bugetului Şcolii pentru surzi Vaslui, se prezintă în anexa nr.7.
Art.16.- Detalierea bugetului Bibliotecii judeţene „N.Milescu Spătarul” din Vaslui, se prezintă
în anexa nr.8.
Art.17.- Detalierea bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vaslui se prezintă în anexele nr.9-9/4.
Art.18.- Programul lucrărilor ce se finanţează din „sume defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru drumuri” se prezintă în anexa nr.10.
Art.19. - Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică,
se prezintă în anexele nr.11 şi 11a.
Art.20. - Anexele nr.1-11a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 31 iulie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotararea nr.95/31 iulie 2009
SINTEZA
bugetului local al judetului pe anul 2009
rectificarea a lll - a
SPECIFICATIE

Program
aprobat

Influente
+,-

U.M.=lei
Program
rectificat
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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
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

200.492.197
127.065.380
126.266.000
24.849.000
101.417.000
799.380
236.000
563.380
11.685.100

-45.110
-45.110
-45.110
-45.110
0
0
0
0
0

200.447.087
127.020.270
126.220.890
24.803.890
101.417.000
799.380
236.000
563.380
11.685.100

11.685.100

0

11.685.100

61.724.397
61.724.397
31.723.397
30.001.000
17.320
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

0
0
0
0
0
-45.110
849.380
-20.800
832.825
0
37.355
0
0
0
0
-682.000
-682.000
-682.000
0
0

61.724.397
61.724.397
31.723.397
30.001.000
17.320
200.447.087
148.036.123
59.177.117
21.893.227
1.726.159
539.685
17.827.537
3.111.668
40.430.730
3.330.000
52.840.328
52.630.328
52.630.328
210.000
210.000

-216.874

-212.490

-429.364

ANEXA Nr. 2
la Hotararea nr.95/31 iulie 2009
DETALIEREA
veniturilor bugetului local al judetului pe anul 2009
rectificarea a lll - a
Program
SPECIFICATIE
aprobat
TOTAL VENITURI
200.492.197
l. 00.02 VENITURI CURENTE
127.065.380
A. 00.03 VENITURI FISCALE
126.266.000
A1. 00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 24.849.000
A1.1. 00.05 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
0
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
01.02.01 Impozit pe profit de la agentii economici
0
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
101.417.000
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
10.902.000
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 19.262.000

Influente
+,-45.110
-45.110
-45.110
-45.110

U.M.=lei
Program
rectificat
200.447.087
127.020.270
126.220.890
24.803.890

-45.110

-45.110

-45.110

-45.110

0

24.849.000
17.010.000
7.839.000

0

101.417.000
70.793.000
10.902.000
19.262.000
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16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funct
B. 00.12 VENITURI NEFISCALE
B.1
00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE
30.02.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri
30.02.08 Venituri din dividende
B.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
33.02.08 Venituri din prestari de servicii
33.02.50 Alte venituri din prestari de sevicii si alte activitati
35.02.50 Venituri din amenzi
36.02.50 Alte venituri
37.02.01 Donatii si sponsorizari
ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului
privat al unitatii administrativ- teritoriale
lll. 00.17 SUBVENTII
42.02 Subventii de la bugetul de stat
00.19 De capital
42.02.05 Planuri si regulamente locale de urbanism,harti de risc
natural pentru cutremure si alunecari de teren
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

210.000
250.000
799.380
236.000
100.000
55.000
81.000
563.380
115.000
250.000
30.000
143.380
25.000
11.685.100

0
0

0

0

11.685.100
61.724.397
61.724.397
31.723.397

11.685.100
0
0
0

100.000
6.950.000

210.000
250.000
799.380
236.000
100.000
55.000
81.000
563.380
115.000
250.000
30.000
143.380
25.000
11.685.100

61.724.397
61.724.397
31.723.397
100.000

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.95/31 iulie 2009
DEFALCAREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului local al judetului pe anul 2009
rectificarea a lll - a
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE:
200.492.197 -45.110 200.447.087
01.Cheltuieli curente
147.186.743 849.380 148.036.123
10. Cheltuieli de personal
59.197.917 -20.800 59.177.117
20. Bunuri şi servicii
21.060.402 832.825 21.893.227
30. Dobanzi
1.726.159
0
1.726.159
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
502.330
8.895
511.225
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
17.827.537
0
17.827.537
55. Alte transferuri
3.111.668
28.460
3.140.128
57. Asistenţă socială
40.430.730
0
40.430.730
59. Alte cheltuieli
3.330.000
0
3.330.000
70. Cheltuieli de capital
53.522.328 -682.000 52.840.328
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71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
55.01.18 Alte transferuri curente interne
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
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
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:

53.312.328
53.312.328
210.000
210.000
-216.874

-682.000 52.630.328
-682.000 52.630.328
0
210.000
0
210.000
-212.490 -429.364

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
0
190.893
297.695
0
0

104.275
141.275
0
0
0
0
0
0
0
0
141.275
25
0
0
0
0
300
0
0
140.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.893
-4.893
0
-37.000
-37.000

10.716.130
10.264.542
7.209.997
5.686.668
1.523.329
1.144.426
27.843
290.609
9.285
51.166
1.997.927
789.715
100.000
51.790
100.000
40.000
114.465
30.000
30.000
741.957
0
0
0
1.056.618
1.040.018
200.450
839.568
16.600
16.600
488.588
488.588
488.588
4.893
186.000
297.695
-37.000
-37.000

1.552.330
1.552.330
502.330
1.050.000
1.050.000
950.000

8.895
8.895
8.895
0
0
0

1.561.225
1.561.225
511.225
1.050.000
1.050.000
950.000

100.000

0

100.000

-216.874
-216.874
-216.874

216.874
216.874
216.874

0
0
0

186.298

0

186.298
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01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
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
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
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.concedii si indemnizatii 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

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

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

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
4.530
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

-5.000
0
0
-800
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
-5.000

282.409
267.409
120.091
86.855
1.030
1.030
4.530
375
26.271
143.958
143.958
143.958
3.360
3.360
3.360
20.000
20.000
20.000
20.000
-5.000
-5.000

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

-235
0
-20.800
0
-20.800
-20.800
0
0
0
0
20.800
0
20.000
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0

23.858.185
22.855.869
9.844.728
7.727.184
2.117.544
1.566.493
42.733
418.445
19.287
70.586
1.644.821
931.609
99.400
414.000
18.600
114.800
16.250
17.600
1.300
9.600
21.662
15.000
15.000
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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
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
66.02 SĂNĂTATE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.39 Transferuri din bugetul consiliului judetean pentru
finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala
51.02 Transferuri de capital
51.02.12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
67.02 CULTURĂ ,RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 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

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
-235
-235

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
-235
-235

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

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
1.651.387
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

-90.055
29.210
0
0
0
0
0
0
0
0
750
0
0
0
0
0
0
750
0
0
0
28.460
28.460
28.460

11.274.495
11.347.028
2.107.718
1.651.387
456.331
332.579
8.320
83.669
6.048
25.715
354.600
209.850
2.000
3.000
4.000
42.000
4.000
89.750
5.439.250
5.439.250
5.439.250
115.460
115.460
115.460
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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
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
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.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru
finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului
51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene
pentru finantarea unitatilor de asistenta medico -sociale
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare 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
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
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

3.330.000
350.000
2.850.000
130.000
46.732
46.732
46.732
46.732
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
-119.265
-119.265

3.330.000
350.000
2.850.000
130.000
46.732
46.732
46.732
46.732
-119.265
-119.265

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
41.000
70.000
778.210
2.921.329
2.921.329

-260.864
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

85.856.749
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
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
155.000
55.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000

0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
29.186.000
0
29.186.000
0
29.186.000
0
600.000
0
600.000
0
600.000
0
600.000
-260.864 -260.864
-260.864 -260.864
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
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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
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
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

100.000
100.000

0
0

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

1.012.760
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

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

50.260.716
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
0

-7.000
670.000
670.000
670.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-670.000
-670.000
-670.000
-700.000
30.000
-7.000

50.253.716
12.939.457
4.978.431
4.699.253
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
37.321.259
37.321.259
37.321.259
35.829.309
1.491.950
-7.000
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85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
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

0

-7.000

-7.000

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

-12.000
0
0
0
0
-12.000
-12.000
-12.000
0
-12.000

2.472.187
69.867
69.867
63.997
5.870
2.402.320
2.402.320
2.402.320
1.514.320
888.000

ANEXA Nr. 4
la Hotararea nr.95/31 iulie 2009
SINTEZA
cheltuielilor bugetului local al judetului pe ordonatori de credite pe anul 2009
rectificarea a lll - 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
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. pentru conservare si promovare a culturii traditionale Vs
68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Program
aprobat
200.492.197
10.611.855
10.611.855
1.552.330
950.000
502.330
100.000

Influente
+,-45.110
104.275
104.275
8.895
0
8.895
0

U.M.=lei
Program
rectificat
200.447.087
10.716.130
10.716.130
1.561.225
950.000
511.225
100.000

-216.874

216.874

0

-208.474
208.474
-8.400
8.400
186.298
0
180.128
0
6.170
0
287.409
-5.000
98.620
0
188.789
-5.000
23.858.420
-235
4.500.000
0
3.284.000
0
1.980.000
0
2.000.000
0
500.000
0
15.000
0
11.579.420
-235
2.080.000
0
1.000.000
0
247.000
0
248.000
0
585.000
0
11.364.550 -90.055
3.314.550 -89.950
2.000.000
0
1.752.000
0
1.900.000
-105
1.655.000
0
743.000
0
86.117.613 -260.864

0
0
186.298
180.128
6.170
282.409
98.620
183.789
23.858.185
4.500.000
3.284.000
1.980.000
2.000.000
500.000
15.000
11.579.185
2.080.000
1.000.000
247.000
248.000
585.000
11.274.495
3.224.600
2.000.000
1.752.000
1.899.895
1.655.000
743.000
85.856.749
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-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 GEN. ECON., COMERCIALE SI DE MUNCA
- Consiliul judetean Vaslui - Centrul de afaceri
84.02 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
- Consiliul judetean Vaslui

82.534.400 -8.333 82.526.067
200.000
0
200.000
1.800.000
0
1.800.000
148.329
0
148.329
773.000
0
773.000
661.884
-252.531
409.353
155.000
0
155.000
155.000
0
155.000
10.737.933
0
10.737.933
10.737.933
0
10.737.933
1.012.760
0
1.012.760
1.012.760
0
1.012.760
50.260.716 -7.000 50.253.716
50.260.716 -7.000 50.253.716
2.484.187 -12.000 2.472.187
2.484.187 -12.000 2.472.187
ANEXA Nr.5
la Hotararea nr.95/31 iulie 2009

BUGETUL
Consiliului Judetean Vaslui pe anul 2009
rectificarea a lll - 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
55. Alte transferuri
57. Asistenţă socială
59. Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 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

U.M.=lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
92.170.868 -16.612 92.154.256
39.450.946 849.380 40.300.326
7.226.671
0
7.226.671
6.834.550 812.025 7.646.575
1.726.159
0
1.726.159
502.330
8.895
511.225
6.939.208
0
6.939.208
2.000.668
0
2.000.668
11.021.360
0
11.021.360
3.200.000
0
3.200.000
52.928.396 -682.000 52.246.396
52.718.396 -682.000 52.036.396
52.718.396 -682.000 52.036.396
210.000
0
210.000
210.000
0
210.000
-208.474 -183.992 -392.466
10.611.855 104.275 10.716.130
10.123.267 141.275 10.264.542
7.209.997
0
7.209.997
5.686.668
0
5.686.668
1.523.329
0
1.523.329
1.144.426
0
1.144.426
27.843
0
27.843
290.609
0
290.609
9.285
0
9.285
51.166
0
51.166
1.856.652 141.275 1.997.927
789.690
25
789.715
100.000
0
100.000
51.790
0
51.790
100.000
0
100.000
40.000
0
40.000
114.165
300
114.465
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20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
55.01.18 Alte transferuri curente interne(cotizatii)
55.02 Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)
55.02.01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
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
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
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
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
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

30.000
0
30.000
30.000
0
30.000
601.007 140.950 741.957
1.056.618
0
1.056.618
1.040.018
0
1.040.018
200.450
0
200.450
839.568
0
839.568
16.600
0
16.600
16.600
0
16.600
488.588
0
488.588
488.588
0
488.588
488.588
0
488.588
0
4.893
4.893
190.893 -4.893 186.000
297.695
0
297.695
0
-37.000 -37.000
0
-37.000 -37.000
502.330
502.330
502.330

37.355
37.355
37.355

539.685
539.685
539.685

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

0
0
0
0
0
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

-208.474 208.474
-208.474 208.474
-208.474 208.474
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

-5.000
0
0
-800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
282.409
267.409
120.091
86.855
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
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85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
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
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
57.02.02 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
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
66.02 SĂNĂTATE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 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
59. Alte cheltuieli
59.11 Asociatii si fundatii
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
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

0
0

-5.000
-5.000

-5.000
-5.000

11.579.420
11.124.069
2.000
2.000
18.119
3.964
4.270
1.300
8.585
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

-235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-235
-235

11.579.185
11.124.069
2.000
2.000
18.119
3.964
4.270
1.300
8.585
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
-235
-235

585.000
15.000
15.000
15.000
570.000
570.000
570.000
570.000

0
0
0
0
0
0
0
0

585.000
15.000
15.000
15.000
570.000
570.000
570.000
570.000

3.314.550 -89.950 3.224.600
3.314.550
750
3.315.300
82.300
750
83.050
23.300
0
23.300
1.000
0
1.000
58.000
750
58.750
32.250
0
32.250
32.250
0
32.250
32.250
0
32.250
3.200.000
0
3.200.000
350.000
0
350.000
2.850.000
0
2.850.000
0
-90.700 -90.700
0
-90.700 -90.700
661.884 -252.531 409.353
61.884
0
61.884
14.674
0
14.674
11.671
0
11.671
3.003
0
3.003
2.212
2.212
0
59
59
0
608
608
0
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10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 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
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
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
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
80.02 ACTIUNI GENERALE ECON,COMERCIALE SI DE MUNCA
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.18 Alte transferuri curente interne
70. Cheltuieli de capital
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

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
-252.531
-252.531

25
99
47.210
25.000
22.210
600.000
600.000
600.000
600.000
-252.531
-252.531

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

1.012.760
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

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

50.260.716 -7.000 50.253.716
12.269.457 670.000 12.939.457
4.308.431 670.000 4.978.431
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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
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
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

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
0
0

670.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-670.000
-670.000
-670.000
-700.000
30.000
-7.000
-7.000

4.699.253
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
37.321.259
37.321.259
37.321.259
35.829.309
1.491.950
-7.000
-7.000

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

-12.000
0
0
0
0
-12000
-12.000
-12.000
0
-12.000

2.472.187
69.867
69.867
63.997
5.870
2.402.320
2.402.320
2.402.320
1.514.320
888.000

ANEXA Nr.6
la Hotărâreanr.95/31 iulie 2009
BUGETUL
Inspectoratului pentru situatii de urgenta "Podul Înalt'' din Vaslui pe anul 2009
rectificarea a lll - a
Cap. 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
98.620
0
98.620
1. Alocaţii de la bugetul judeţean
98.620
98.620
TOTAL CHELTUIELI
98.620
0
98.620
1.Cheltuieli curente
78.620
0
78.620
20. Bunuri si servicii
75.260
0
75.260
20.01 Bunuri si servicii
57.100
-800
56.300
20.02 Reparaţii curente
230
800
1.030
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
0
0
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
4.530
4.530
20.30 Alte cheltuieli
13.400
13.400
57. Asistenţă socială
3.360
0
3.360
57.02 Ajutoare sociale
3.360
0
3.360
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
3.360
3.360
2. 70. Cheltuieli de capital
20.000
0
20.000
71. Active nefinanciare
20.000
0
20.000
71.01 Active fixe
20.000
0
20.000
71.01.30 Alte active fixe
20.000
20.000
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ANEXA Nr.7
la Hotararea nr.95/31 iulie 2009
BUGETUL
Şcolii pentru surzii Vaslui pe anul 2009
rectificarea a lll - a
Cap.65.02 INVATAMANT
Program Influente
aprobat
+,TOTAL VENITURI
3.284.000
0
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
3.284.000
TOTAL CHELTUIELI
3.284.000
0
1.Cheltuieli curente
2.743.000
0
10. Cheltuieli de personal
2.300.000 -20.800
10.01 Cheltuieli salariale in bani
1.785.000
10.03 Contribuţii
515.000 -20.800
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
385.000 -20.800
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.000
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
100.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profesionale 3.000
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
17.000
20. Bunuri si servicii
392.000
20.800
20.01 Bunuri si servicii
266.500
20.02 Reparaţii curente
20.000
20.03 Hrana
110.000
20.04 Medicamente si materiale sanitare
3.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
10.000
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
500
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
2.000
20.13 Pregatire profesionala
800
20.30 Alte cheltuieli
0
57. Asistenţă socială
51.000
0
57.02 Ajutoare sociale
51.000
0
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
16.000
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
7.000
57.02.03 Tichete cresa
2.000
57.02.04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
26000
70. Cheltuieli de capital
541.000
0
71. Active nefinanciare
541.000
0
71.01 Active fixe
541.000
0
71.01.01 Constructii
531.000
71.01.30 Alte active fixe
10.000
SPECIFICAŢIE

U.M.= lei
Program
rectificat
3.284.000
3.284.000
3.284.000
2.743.000
2.279.200
1.785.000
494.200
364.200
10.000
100.000
3.000
17.000
412.800
266.500
20.000
110.000
3.000
10.000
500
2.000
800
0
51.000
51.000
16.000
7.000
2.000
26.000
541.000
541.000
541.000
531.000
10.000

ANEXA Nr. 8
la Hotararea nr.95/31 iulie 2009
BUGETUL
Bibliotecii Judetene " Nicolae Milescu Spatarul" Vaslui pe anul 2009
rectificarea a lll -a
Cap.67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
Program Influente
SPECIFICATIE
aprobat
+,TOTAL VENITURI
1.900.000 -28.565
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
1.900.000 -28.565
TOTAL CHELTUIELI
1.900.000 -28.565
1.Cheltuieli curente
1.853.268
0
10. Cheltuieli de personal
1.643.718
0
10.01 Cheltuieli salariale in bani
1.284.768
10.03 Contribuţii
358.950
0
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
259.900

U.M.= lei
Program
rectificat
1.871.435
1.871.435
1.871.435
1.853.268
1.643.718
1.284.768
358.950
259.900
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10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
6.450
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
65.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profesionale 5.060
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
22.540
20. Bunuri si servicii
189.550
20.01 Bunuri si servicii
139.550
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
3.000
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
40.000
20.13 Pregatire profesionala
2.000
20.30 Alte cheltuieli
5.000
55 Alte transferuri
20.000
55.01.Transferuri interne
20.000
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
20.000
2. 70. Cheltuieli de capital
46.732
71. Active nefinanciare
46.732
71.01 Active fixe
46.732
71.01.01 Constructii
46.732
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
0
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0

0
0
0
0
0
-28.565
-28.565

6.450
65.000
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
-28.565
-28.565

ANEXA Nr.9
la Hotararea nr.95/31 iulie 2009
BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2009
rectificarea a lll -a
Centralizator
68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
SPECIFICATIE
Program Influente
+,aprobat
TOTAL VENITURI
82.534.400 -8.333
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
82.534.400 -8.333
TOTAL CHELTUIELI
82.534.400 -8.333
1.Cheltuieli curente
82.534.400
0
10. Cheltuieli de personal
40.000.000
0
10.01 Cheltuieli salariale in bani
31.664.863
0
10.03 Contribuţii
8.335.137
0
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
6.143.067
0
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
153.957
0
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
1.595.061
0
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profesionale 81.730
0
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
361.322
0
20. Bunuri si servicii
12.348.400
0
20.01 Bunuri si servicii
4.069.500
0
20.02 Reparaţii curente
415.000
0
20.03 Hrana
6.071.900
0
20.04 Medicamente si materiale sanitare
240.000
0
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
500.000
0
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
185.000
0
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
41.000
0
20.13 Pregatire profesionala
70.000
0
20.30 Alte cheltuieli
756.000
0
55. Alte transferuri
1.000.000
0
55.01 Transferuri interne
1.000.000
0
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 1.000.000
0
57. Asistenţă socială
29.186.000
0
57.02 Ajutoare sociale
29.186.000
0
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
29.186.000
0
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
0
-8.333
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
0
-8.333

U.M.= lei
Program
rectificat
82.526.067
82.526.067
82.526.067
82.534.400
40.000.000
31.664.863
8.335.137
6.143.067
153.957
1.595.061
81.730
361.322
12.348.400
4.069.500
415.000
6.071.900
240.000
500.000
185.000
41.000
70.000
756.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
29.186.000
29.186.000
29.186.000
-8.333
-8.333
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ANEXA Nr.9/2
la Hotararea nr.95/31 iulie 2009
BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2009
CSCH Barlad, CSCH Vaslui, CSCH Husi
rectificarea a lll -a
Cap.68.02.05 ASISTENTA SOC IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITATI
U.M.= lei
SPECIFICATIE
Program Influente Program
+,aprobat
rectificat
TOTAL VENITURI
39.451.810 -8.333 39.443.477
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
39.451.810 -8.333 39.443.477
TOTAL CHELTUIELI
39.451.810 -8.333 39.443.477
1.Cheltuieli curente
39.451.810
0
39.451.810
10. Cheltuieli de personal
6.924.001
0
6.924.001
10.01 Cheltuieli salariale in bani
5.481.189
5.481.189
10.03 Contribuţii
1.442.812
0
1.442.812
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
1.063.365
1.063.365
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
26.650
26.650
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
276.105
276.105
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profesionale 14.147
14.147
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
62.545
62.545
20. Bunuri si servicii
3.341.809
0
3.341.809
20.01 Bunuri si servicii
1.094.289
1.094.289
20.02 Reparaţii curente
102.215
102.215
20.03 Hrana
1.534.938
1.534.938
20.04 Medicamente si materiale sanitare
86.329
86.329
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
153.751
153.751
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
15.707
15.707
20.11 Carti,publicatii si materiale documentare
6.580
6.580
20.30 Alte cheltuieli
348.000
348.000
57. Asistenţă socială
29.186.000
0
29.186.000
57.02 Ajutoare sociale
29.186.000
0
29.186.000
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
29.186.000
29.186.000
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
0
-8.333
-8.333
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-8.333
-8.333
ANEXA Nr. 9/1
la Hotararea nr.95/31 iulie 2009
BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2009
CIA Husi, CIA Giurcani
rectificarea a lll -a
Cap.68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERS. IN VARSTA
U.M.= lei
Influente
SPECIFICATIE
Program
Program
+,aprobat
rectificat
TOTAL VENITURI
3.874.651
0
3.874.651
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
3.874.651
3.874.651
TOTAL CHELTUIELI
3.874.651
0
3.874.651
1.Cheltuieli curente
3.874.651
0
3.874.651
10. Cheltuieli de personal
2.228.000
0
2.228.000
10.01 Cheltuieli salariale in bani
1.763.734
1.763.734
10.03 Contribuţii
464.266
0
464.266
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
342.169
342.169
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
8.575
8.575
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
88.845
88.845
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profesionale
4.552
4.552
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20.125
20.125
20. Bunuri si servicii
1.646.651
0
1.646.651
20.01 Bunuri si servicii
579.904
579.904
20.02 Reparaţii curente
52.290
52.290
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20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Carti,publicatii si materiale documentare
20.30 Alte cheltuieli

852.162
76.487
72.750
4.607
1.751
6.700

852.162
76.487
72.750
4.607
1.751
6.700
ANEXA Nr. 9/3
la Hotararea nr.95/31 iulie 2009

BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2009
CSC Vaslui,CSC 1 Bd,CSC 2 Bd,CSC Murgeni,CP 5 Bd,CP 8 Husi,CP 9 Ngr,CP 10 Vs,CP 11Vs,CPTF
Ngr,Casa Husi+Casa VS 355,Casa Bd 361,AMP
rectificarea a lll -a
Cap.68.02.06 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII
U.M.= lei
SPECIFICATIE
Program Influente Program
+,aprobat
rectificat
TOTAL VENITURI
29.741.067
0
29.741.067
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
29.741.067
29.741.067
TOTAL CHELTUIELI
29.741.067
0
29.741.067
1.Cheltuieli curente
29.741.067
0
29.741.067
10. Cheltuieli de personal
24.624.000
0
24.624.000
10.01 Cheltuieli salariale in bani
19.492.890
19.492.890
10.03 Contribuţii
5.131.110
0
5.131.110
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
3.781.672
3.781.672
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
94.776
94.776
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
981.920
981.920
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profesionale 50.313
50.313
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
222.429
222.429
20. Bunuri si servicii
5.117.067
0
5.117.067
20.01 Bunuri si servicii
953.077
953.077
20.02 Reparaţii curente
116.200
116.200
20.03 Hrana
3.628.617
3.628.617
20.04 Medicamente si materiale sanitare
74.952
74.952
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
123.851
123.851
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
34.725
34.725
20.11 Carti,publicatii si materiale documentare
5.645
5.645
20.30 Alte cheltuieli
180.000
180.000
ANEXA Nr. 9/4
la Hotararea nr.95/31 iulie 2009
BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2009
Aparat propriu DGASPC, Sustinere proiecte
rectificarea a lll -a
Cap.68.02.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR
U.M.= lei
SI ASISTENTEI SOCIALE
SPECIFICATIE
Program Influente Program
+,rectificat
aprobat
TOTAL VENITURI
9.466.872
0
9.466.872
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
9.466.872
9.466.872
TOTAL CHELTUIELI
9.466.872
0
9.466.872
1.Cheltuieli curente
9.466.872
0
9.466.872
10. Cheltuieli de personal
6.223.999
0
6.223.999
10.01 Cheltuieli salariale in bani
4.927.050
4.927.050
10.03 Contribuţii
1.296.949
0
1.296.949
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
955.861
955.861
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
23.956
23.956
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
248.191
248.191
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profesionale
12.718
12.718
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
56.223
56.223
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20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE

2.242.873
1.442.230
144.295
56.183
2.232
149.648
129.961
27.024
70.000
221.300
1.000.000
1.000.000
1.000.000

0

0
0

2.242.873
1.442.230
144.295
56.183
2.232
149.648
129.961
27.024
70.000
221.300
1.000.000
1.000.000
1.000.000

Anexa nr. 10
la Hotararea nr.95/31 iulie 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.
Suma
Cod
Denumire lucrare / obiectiv
crt.
1
TOTAL GENERAL, din care:
10.902.000
2 I.
CHELTUIELI CURENTE TOTAL, din care:
4.748.630
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
4.478.153
8 100
Întreţinere curentă pe timp de vară, TOTAL, din care:
3.578.153
9 100.1.1. Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice ( 28,780 km), TOTAL,
din care:
1.879.003
DJ 245 L : DN 24 (Costeşti) - Puntişeni - Chiţcani - Pârveşti - Mănăstire Pârveşti,
10
km0+000 - 4+000 (4,000 km)
19.756
DJ 246: DJ 247 (Codăeşti) - Rediu Galian - Tăcuta - Focşasca - Limita jud. Iaşi,
11
km 0+000-5+499, km 12+000-13+000 (6,499 km)
224.676
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
Stuhulet-Ranceni-Berezeni(DN24A),km0+000-17+900(17,90 km)
142.425
DJ 244K:DN 24(Muntenii de Sus)-Baltati-Crasnaseni-Leosti-Vinetesti-Oltenesti15
Zgura,km0+000-8+000(8,000 km)
49.307
DJ 245A:Muntenii de Jos(DN 24)-Lipovat-Suceveni-Bogdana-SimilisoaraGavanu-Morareni-Gherghesti-Valea Lupului-Lunca-Silistea-Iana(DJ
16
243),km0+000-12+030,km15+500-18+000(14,530 km)
245.178
DJ 247:lim.jud.Iasi-Codaesti-Emil Racovita-Danesti-Bereasa-Telejna-ZapodeniBalteni-Bejenesti-Sauca-DN 2F(Laza)km 50+174-60+074,km 66+650-68+650
17
(11,900 km)
111.477
DJ 245: DN 24 (Barlad) Drujesti-Bacani-Vulpaseni-Ghicani-Al. Vlahuta-Buda18
Morareni-Floresti-Oprisita (DN 2F), km 46+555-48+955(2,400 km)
342.334
DJ 284 : DN 24 B (Huşi)-Epureni-Duda Păltiniş-Fundătura-Arsura-DN 28
19
(Ghermăneşti), km 0+000-1+850 (1,850 km)
99.959
DJ 207: Rediu (DN 2 F) – Brodoc – Bălteni – Răduieşti – Deleşti – Oşeşti – Valea
20
Mare- Negreşti (DN 15 D), km 0+000-23+515 (L = 23,515 km)
50.000
DJ 244 D: Huşi (DN 24 B) – Avereşti – Buneşti – Limita jud. Iaşi, km 0+00021
8+800 (L = 8,800 km)
50.000
DJ 244: 23 August (DN 24 A) – Şuletea – Stoişeşti – Gara Banca – Sălcioara (DN
22
24)0+000-11+800 (L = 11,800 km)
50.000
23
DJ 244 H: DJ 244 – Viişoara – Urdeşti – Găgeşti – DJ 244 B km 3+000-14+980(L
50.000

27

= 11,980 km)
DJ 245: DN 24 (Bîrlad) – Drujeşti – Băcani – Vulpăşeni – Ghicani – Al. Vlahuţă –
24
Buda – Morăreni – Floreşti -Oprişiţa (DN 2 F), km 12+743-22+700 (L = 9,957 km)
DJ 245 D: DN 24 (Sălcioara) – Horoiata – Unţeşti – Ulea – Bogdăneşti – Vişinari
– Orgoieşti – Căpuşneni – Fundu Văii – DJ 245 A (Lipovăţ)0+000-6+450, km
13+475-14+675 (L = 7,650 km)
25
DJ 243 A: Pogana (DJ 243) Crîngu Nou – Ciocani – Iveşti – Pogoneşti – Tutova –
26
Criveşti-Pochidia-Satu Nou-Lim. jud. Galaţi, km 20+840-31+370 (L = 10,530 km)
DJ246:DN24(Codaesti)-Rediu Galian -Tacuta-Focsasca-limita jud. Iasi,km
27
12+000-13+000(1,000km)
28 101.1.5. Întreţinerea drumurilor pietruite ( 382,913Km), Total, din care:
29
DJ 242 B: DN 24 A (Popeni) - Limita jud. Galaţi, km 0+000-10+000 (10,000 km)
DJ 244 K: DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălţaţi - Crăsnăşeni - Leoşti 30
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) ,
31
km 0+000-3+330, (3,330 km)
DJ 245 : DN 24 (Bărlad) – Drujeşti-Băcani-Vulpăşeni-Ghicani-Alexandru
Vlahuţă-Buda-Morăreni-Floreşti-Oprişiţa (DN 2 F), km 42+000-46+555, km
32
34+705-42+000 (11,850 km)
DJ 207 H :DN 2F(Vaslui)-Fabrica Ceramica-Chitoc-PoianaCaprioarei-Tabara de
33
Copii ,km 2+500-8+500(6,000 km)
34
DJ 244D:Husi(DN 24B)-lim.jud.Iasi, km8+800-25+500(16,700 km)
DJ 245 A : Munteni de Jos (DN 24) - Lipovăţ - Suceveni - Bogdana - Similişoara Găvanu - Morăreni - Ghergheşti - Valea Lupului - Lunca - Siliştea - Iana (DJ 243),
35
km : 19+500-26+000 (6,500 km)
DJ 247 : Limită judeţ Iaşi - Codăeşti - Emil Racoviţă - Dăneşti - Bereasa - Telejna
- Zăpodeni - Bălteni - Bejeneşti - Sauca - DN 2F (Laza), km : 27+060 - 41+060,
36
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
37
(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-Duda Păltiniş-Fundătura-Arsura-DN 28
38
(Ghermăneşti), km 1+850-14+950 (13,100 km)
DJ 159 A: Băceşti (DJ 159, km 0+000) – Gîrceni – Pungeşti (DJ 159) , km 0+70939
10+720 (L = 10,011 km)
DJ 241 C: Limita jud. Bacău (Stejarul) – Doagele – Poiana Pietrei – Dragomireşti
40
(DN 2 F),, km 24+000-32+625 (L = 8,625 km)
DJ 242 C: Limita jud. Galaţi (Gara Docăneasa) – Limita jud. Galaţi (Gara
41
Tălăşmani) , km 6+000-14+000 (L = 8,000 km)
DJ 245 B: Ghergheşti (DJ 245 A) – Corodeşti – Chetrosu – Draxeni – Rugăria –
Ivăneşti (DN 2 F) 0+000-18+130 (L = 18,130 km)
42
43
DJ 280: Lim. jud.Iaşi – Ţibăneşti - DN 15 D , km 43+280-47+980 (L = 4,700 km)
44
DJ 248 G: DJ 248 A – Mănăstirea Rafaila , km 0+000-2+500 (L = 2,500 km)
DJ 243B; Barlad(DJ 243)-Crang-Ciocani-Movileni-Coroiestii de Sus- Limita Jud.
45
Bacau, km 7+020-23+350 (16,330 km)
46 102
Întretinere curentă pe timp de iarnă
Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice,
47 C.
TOTAL, din care:
48 107
Siguranţa rutieră
49 II
CHELTUIELI DE CAPITAL, TOTAL, din care:
Stabilizare versanti pe DJ 284: Arsura - Pahnesti, Km 15+454 - 16+300(0,846 Km)
(Cofinantare)
50
51
Pod beton armat pe DJ 245B, Chetrosu
Elaborare S.F+PT+DE pentru "Reparaţii pod pe DJ 244 I peste pârâul Sărăţeni, sat
52
Sărăţeni, km 4+400 "
Reabilitare DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L
53
(Costeşti), km 3+000-4+000 (1,000 km)
Elaborare SF+PT+DE pe DJ 207 H: DN 2F (Vaslui) - Fabrica Ceramica-Chiţoc Poiana Căprioarei, km 0+000-1+000, km 2+500-8+500 (7,000 km)
54

100.000

50.000
50.000
90.000
1.699.150
131.973
132.733
81.803

140.647
21.839
49.896

28.538

75.952
66.326
99.443
30.000
30.000
40.000
40.000
30.000
30.000
670.000
900.000
70.000
70.000
6.153.370
100.000
230.000
40.000
450.000
70.000
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Elaborare SF DJ 244M :DN 24(Crasna)-Albesti-Idrici de Sus km0+000-3+330
km,4+430-5+600 (4,5km)
Elaborare SF DJ 245E:DN 24(Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ
245L(Costesti)km (4,5km)
Elaborare PT+DE pe DJ 244 I: Murgeni (DN 24 A) - Sărăţeni - Măşulteni - DC 67
, km 9+100-12+300 (3,200 km)
Reabilitare DJ 207H; DN 2F (Vaslui)- Fabrica de Ceramica-Chitoc-Poiana
Caprioarei, km 0=000-1+000, km 2+500-4+200(2,700km)
Reabilitare DJ 244E:DN 24B (Husi)-Tatarani-Botesti-DN 24(Miclesti),km0+0007+430(7,430km)
Reabilitare DJ 245:DN 24(Barlad)-Drujesti-Bacani-Vulpaseni-Ghicani-Alexandru
Vlahuta-Buda-Morareni-Floresti -Oprisita(DN2F), km22+700-33+200(10,500km)
Reabilitare DJ 246A:DN 24(Moara Domneasca)-Feresti-Bereasa-DJ247(Tatarani),
km0+000-1+400(1,400km)
Reabilitare DJ 248B:limita jud.Iasi-Negresti(DN 15D), km65+00068+740(3,740km)
Elaborare PT si taxe la treceri peste calea ferata pe DJ 244B
Elaborare PT+DE pentru "Reabilitare DJ 246A: DN 24(Moara Domneasca)Feresti-Bereasa-DJ247 (Tatarani), km 1+311-5+834 (4,523 km)
Elaborare PT+DE pentru "Reabilitare DJ 243E: DJ 243B- Coroiesti, km 3+0006+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
Jud. Galati, km 20+840-22+740, km 31+370-33+570 (4,100 km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum judeţean DJ
245B: Ghergheşti (DJ 245 A) – Corodeşti – Chetrosu – Draxeni – Rugăria –
Ivăneşti (DN 2 F), 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, km 0+000-6+900,
8+600-13+900 (L = 12,2 km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum judeţean DJ
244 J: DN 24 A (Epureni) – Horga, km 0+000-2+000 (L = 2,00 km)
Elaborare documentatie tehnica PT+DE pentru Reabilitare drum judetean DJ 245A
:Muntenii de Jos(DN 24 )-Lipovat-Suceveni-Bogdana-Similisoara -GavanuMorareni-Gherghesti-Valea Lupului-Lunca-Silistea-Iana(DJ243),3,000km
Elaborare documentatie tehnica PT+DE pentru Reabilitare drum judetean DJ 247
:lim.jud.Iasi -Codaesti-Emil Racovita-Danesti-Bereasa-Telejna-Zapodeni-BalteniBejenesti-Sauca-Dn2F(Laza)66+659-68+659(2,00km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum judeţean DJ
243B: Bîrlad (DJ 243) Crîng – Ciocani – Movileni – Coroieşti de Sus – Limita jud.
Bacău,km 7+850-10+850 L = 3,00 km

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66

67

68
69

70

71

72

70.000
70.000
50.000
1.180.000
1.168.000
1.400.000
800.370
130.000
25.000
40.000
60.000

70.000

20.000

50.000
30.000

30.000

30.000

40.000

ANEXA Nr. 11
la Hotărârea nr.95/31 iulie 2009
LISTA
obiectivelor de investitii cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2009
rectificarea a lll - a
U.M.=lei
Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

1TOTAL CHELTUIELI
2A. Lucrari in continuare
3B. Lucrari noi
4C. Alte cheltuieli de investitii
5 51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
6 -Consiliul judetean Vaslui
7C. Alte cheltuieli de investitii

Suma
52.630.328
16.306.102
31.685.259
4.638.967
488.588
488.588
488.588
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860.02. APARARE
9 -Consiliul judetean Vaslui
10C. Alte cheltuieli de investitii
1161.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
12 - Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
13C. Alte cheltuieli de investitii
1465.02 INVATAMANT
15 -Consiliul judetean Vaslui
16 C. Alte cheltuieli de investitii
17 -Scoala "Aurora" Vaslui
18C. Alte cheltuieli de investitii
19 -Scoala pentru surzi Vaslui
20A. Lucrari in continuare
21 - Sala de sport
22C. Alte cheltuieli de investitii
23Centrul judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui
24C. Alte cheltuieli de investitii
25 66.02 SĂNĂTATE
26 - Consiliul judetean Vaslui
27A. Lucrari in continuare
28 - "Demolare pavilion 2 si 3 Spitalul Vaslui si imprejmuire gard"
29C. Alte cheltuieli de investitii
3067.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
31 -Biblioteca judeteana Vaslui
32A. Lucrari in continuare
33 -Amenajare si modernizare sediu Biblioteca judeteana Vaslui
3468.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
35 - Consiliul judetean Vaslui
36C. Alte cheltuieli de investitii
37 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
38 -Consiliul judetean Vaslui
39C. Alte cheltuieli de investitii
4074.02. PROTECTIA MEDIULUI
41 - Consiliul judetean Vaslui
42A. Lucrari in continuare
- Reabilitare sistem de alimentare cu apa,a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a
43
apelor uzate din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti
44C. Alte cheltuieli de investitii
45 80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA
46 -Consiliul judetean Vaslui
47C. Alte cheltuieli de investitii
4884.02. TRANSPORTURI
49 -Consiliul judetean Vaslui
50A. Lucrari in continuare
51 -Stabilizare versanti la DJ 284:Arsura-Pahnesti,km. 15+454-16+300 (0,846 km) – cofinant.
52 - Pod beton armat pe DJ 245 B Chetrosu
- ReabilitareDJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) -Zizinca- Deleni - Moreni- DJ 245 L (Costesti),km
53
3+000-4+000 (1,000km)
-Reabilitare DJ 207 H:DN2 F(Vaslui) -Fabrica Ceramica -Chitoc-Poiana Caprioarei,km
54 0+000-1+000,km 2+500-4+200 (2,700km)
- ReabilitareDJ 244E: DN 24B (Husi) -Tatarani- Botesti - DN 24 (Miclesti),km 0+00055
7+430 (7,430km)
- Reabilitare DJ 245: DN 24 (Barlad) -Drujesti-Bacani-Vulpaseni-Ghicani-Al.Vlahuta 56 Buda-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
57
(Tatarani),km 0+000-1+400 (1,400 km)
58 - Reabilitare DJ 248 B : limita jud.Iasi -Negresti (DN 15D), km65+000-68+740(3,740km)

5.128
5.128
5.128
20.000
20.000
20.000
1.002.551
455.351
455.351
2.000
2.000
541.000
531.000
531.000
10.000
4.200
4.200
570.000
570.000
70.000
70.000
500.000
46.732
46.732
46.732
46.732
600.000
600.000
600.000
100.000
100.000
100.000
10.051.000
10.051.000
10.000.000
10.000.000
51.000
22.750
22.750
22.750
37.321.259
37.321.259
5.658.370
300.000
230.000
450.000
1.180.000
1.168.000
1.400.000
800.370
130.000
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59B. Lucrari noi
60 -Reabilitare DJ 207 E Rediu-Negresti
61 -Reabilitare DJ 248 limita Jud.Iasi-DJ 207 Buda (Osesti)
62 -Reabilitare DJ 244 B Cretesti de Sus-Murgeni
-Reabilitare DJ 244 E din DN 24 B (Husi) -Tatarani - Botesti -DN 24 (Miclesti)
63
(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
68C. Alte cheltuieli de investitii
69 87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
70 -Consiliul judetean Vaslui
71B. Lucrari noi
72 -Reabilitarea Centrului cultural istoric al Municipiului Barlad
73C. Alte cheltuieli de investitii

30.170.939
236.470
237.170
23.325.299
653.000
420.000
162.000
470.000
4.667.000
1.491.950
2.402.320
2.402.320
1.514.320
1.514.320
888.000

ANEXA nr. 11 a
la Hotărârea nr.95/31 iulie 2009

Nr.
crt.
1
2
3
4

5

6

7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2009
rectificarea a lll - 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 4.638.967
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
buc
17 4.671,41 79.414
judetul Vaslui"
-Programe antivirus
buc
52 163,46 8.500
60.02. APARARE
lei
x
x
5.128
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18 -Consiliul judetean Vaslui(Centrul Militar)
lei
19 - calculator (cu licente sistem operare)
buc
20 -sistem DELL-E 450 -COMPUTING SYSTEMS(restanta din anul 2008) lei
21
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
lei
22 - Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
lei
- Retea structurata voce-date a Centrului judetean pentru Coordonarea si
lei
23 Conducerea Interventiei
24 65.02 INVATAMANT
lei
25 -Consiliul judetean Vaslui
lei
26
-Cofinantare microbuz transport persoane
lei
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul de investitie ,,
lei
27 Centru pentru educatie incluziva Negresti (inclusiv avize)
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul de investitie ,,
lei
28 Centru pentru educatie incluziva Husi (inclusiv avize)
- TVA pt.microbuz transport persoane -proiect "Centrul transfrontalier
lei
29 de resurse pt.educatia incluziva -Pentru Copii!"
-TVA pt.echipament video si instalatie sonorizare - proiect "Centrul
lei
30 transfrontalier de resurse pt.educatia incluziva -Pentru Copii!"
31 -Scoala "Aurora" Vaslui
lei
32 - robot de bucatarie restanţă din anul 2008
lei
33 Şcolii pentru surzii Vaslui pe anul 2009
lei
34 - cheltuieli pt. diriginre santier
lei
35 Centrul judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui
lei
36 - Program de contabilitate
lei
37 66.02 SĂNĂTATE
lei
38 -Consiliul judetean Vaslui
lei
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Reabilitarea,
lei
39 modernizarea si echiparea Spitalului judetean de urgenta Vaslui"
40 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
lei
41 -Consiliul judetean Vaslui
lei
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Reabilitarea,
lei
42 moderniz. si dotarea Centrului medico-soc Ghermanesti" (inclusiv avize
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Reabilitarea,
lei
43 modernizarea si dotarea Centrului medico-soc. Codaesti" (inclusiv avize
44 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
lei
45 -Consiliul judetean Vaslui
lei
46 -Studii si harti de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren
lei
47 74.02. PROTECTIA MEDIULUI
lei
48 - Consiliul judetean Vaslui
lei
49 - Avize
lei
80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI
lei
50 DE MUNCA
51 -Consiliul judetean Vaslui
lei
52 - Taxe ISC si Casa Constructorului
lei
53 84.02. TRANSPORTURI
lei
54 -Consiliul judetean Vaslui
lei
- SF si PT ,taxe, comisioane,acorduri,avize , doc.cadastrala si lucrari la
lei
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
lei
56 0+600-km2+200
- SF si PT pentru amenajare ravena la DJ 245 D, localitatea Fundu
lei
57 Vaii,com. Lipovat
-Elaborare SF+PT+DE pe DJ 207 H:DN2 F(Vs.)-Fabrica Ceramicalei
58 Chitoc-P. Caprioarei,km 0+000 -1+000, km 2+500 -8+500 (7,000km)
-Elaborare SF+PT+ DE pentru Reabilitare DJ 244 M : DN24 (Crasna lei
59 Albesti- Idrici de Sus,km 0+000-3+330km,4+430-5+600(4,5km) )
60 -Elaborare SF+PT+DE pentru Reabilitare DJ 245E:DN24 (Bulboaca)lei

x
2
x
x
X

x
x
x
X

5.128
4.400
728
20.000
20.000

x

x

20.000

x
x
x

x
x
x

471.551
455.351
58.001

x

x

130.000

x

x

220.000

x

x

33.250

x

x

14.100

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

x

x

500.000

x
x

X
x

600.000
600.000

x

x

300.000

x

x

300.000

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

100.000
100.000
100.000
51.000
51.000
51.000

x

x

22.750

x
x
x
x

x
x
x
x

22.750
22.750
1.491.950
1.491.950

x

x

100.000

x

x

50.000

x

x

40.000

x

x

70.000

x

x

70.000

x

x

70.000

2.200,00
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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

Zizinca-Deleni- Moreni -DJ 245 L (Costesti), (4,500 km)
-Elaborare PT + DE pentru Reabilitare DJ 244 I: Murgeni (DN 24 A) 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 DN 24 (Miclesti) (km.19+600-23+600 si 25+350-25+750)
-PT+DE la Reabilitare DJ 244 C: Husi (DN 24B) -Padureni-LeostiValeni-Urlati-D.Cantemir-DJ 244 A (Musata) km.12+000-14+500
SF+PT+DE la Reabilitare DJ.159 E Garceni (DJ.159 A) MalinestiManastirea Malinesti km. 2+000-5+000
-SF la Reabilitare DJ 245 C : Bacani (DJ.245) -Baltateni- CepestiRaduesti- 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.
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);
km 0+000-23+400 si 27+900-52+500
-Elaborare PT si taxe la treceri peste calea ferata pe DJ 244 B
-Elaborare PT+DE pentru Reab. DJ 246 A : DN 24 (Moara DomneascaFeresti-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
+380 (3,380km)
- PT la Reabilitare DJ 207 E Rediu- Negresti
- 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-CrivestiPochidia-Satu-Nou-Limita jud.Galati, km 31+370-33+570(4,100km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum
judeţean DJ 245 B: Ghergheşti (DJ 245 A) – Corodeşti – Chetrosu –
Draxeni – Rugăria – Ivăneşti (DN 2 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 – Mănăstirea Grăjdeni,
km 0+000-6+900, 8+600-13+900 (L = 12,2 km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum jud.
DJ 244 J:DN24A(Epureni)-Horga, km 0+000-2+000 (L = 2,00 km)
Elaborare documentatie tehnica PT+DE pentru Reabilitare drum judetean
DJ 245A :Muntenii de Jos(DN 24 )-Lipovat-Suceveni-BogdanaSimilisoara -Gavanu-Morareni-Gherghesti-Valea Lupului-Lunca-SilisteaIana(DJ243),3,000km
Elaborare documentatie tehnica PT+DE pentru Reabilitare drum
judeteanDJ 247 :lim.jud.Iasi -Codaesti-Emil Racovita-Danesti-BereasaTelejna-Zapodeni-Balteni-Bejenesti-Sauca-Dn2F(Laza)66+65968+659(2,00km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum
judeţean DJ243 B: Bîrlad (DJ 243) Crîng – Ciocani – Movileni –
Coroieşti de Sus – Limita jud. Bacău,km 7+850-10+850 L = 3,00 km
-Elaborare SF+PT+DE pentru "Reparaţii capitale pod pe DJ 244 I peste
pârâul Sărăţeni, sat Sărăţeni, Km 4+400"
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
-Consiliul judetean Vaslui
Studiu geotehnic la proiect "Reab. Centrului cultur istoric al mun Barlad"
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Complex muzealSatul moldovenesc"
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Dezvoltarea
turismului in judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea obiectivului
de patrimoniu - Manastirea Floresti"
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Dezvoltarea
turismului in judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea obiectivului
de patrimoniu - Manastirea Fastaci"

lei

x

x

50.000

lei

x

x

47.000

lei

x

x

30.000

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
20.000

lei

x

x
50.000

lei

x

x

lei

x

x

30.000

30.000
lei

x

x
30.000

lei

x

x
40.000

lei

x

x

40.000

lei
lei
lei

x
x
x

x
x
x

888.000
888.000
1.150

lei

x

x

300.000

lei

x

x

286.850

lei

x

x

300.000
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a III-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 bugetului local al judeţului Vaslui pentru anul 2009.
La întocmirea proiectului rectificării Bugetului local al judeţului Vaslui, pentru anul 2009, am
avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind priorităţile ce se impun în asigurarea
condiţiilor materiale şi a surselor de finanţare pentru 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 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 cu suma de 45.110 lei, în totalitate la impozitul pe profit de la agenţii economici.
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 la bunuri şi servicii cu 832.825 lei, la fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia autorităţilor locale cu suma de 37.355 lei, şi diminuarea fondurilor la cheltuieli de personal
cu suma de 20.800 lei, la cheltuieli de capital cu suma de 682.000 lei şi la plăţi efectuate în anii
precedenţi şi recuperate în anul curent cu suma de 212.490 lei.
Dacă avem în vedere modificările pe capitole bugetare, subliniez că aproape la toate capitolele
am intervenit şi anume:
La capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe” am propus suplimentarea fondurilor cu suma de
104.275 lei.
În vederea implementării Planului european de furnizare ajutoare alimentare în beneficiul
persoanelor cele mai defavorizate pe anul 2009, Consiliul judeţean Vaslui trebuie să finanţeze
depozitarea, gestionarea, manipularea şi transportul produselor alimentare (579 t zahăr şi 18.720 t
făină de grâu) de la depozitul judeţean la cele 86 primării municipale, orăşeneşti şi comunale.
Pentru realizarea acestui proiect, am evaluat că sunt necesare fonduri în sumă de aproximativ
130,0 mii lei, inclusiv TVA.
După finalizarea acestui proiect, suma va fi recuperată din fondurile europene.
Tot la acest capitol am mai cuprins şi suma de 11.700 lei la alte cheltuieli cu bunuri şi servicii.
Această sumă este propusă în buget ca urmare a validării raportului final de către BRCT Iaşi –
asistenţă tehnică pentru Programul Phare CBC, din care rezultă că Consiliul judeţean Vaslui în calitate
de beneficiar al finanţării nerambursabile, are de restituit o serie de sume provenite din diferenţele de
curs valutar.
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În conformitate cu modificările intervenite în clasificaţia bugetară, capitolul 57.02 „plăţi
efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” nu mai funcţionează.
Sumele care au acest regim se înregistrează cu semnul – (minus) la fiecare capitol bugetar de
unde s-a efectuat cheltuiala, la articolul de cheltuială: „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate
în anul curent”.
Parcurgând proiectul de hotărâre se poate observa că la aproape toate capitolele bugetare vom
găsi acest articol de cheltuială. Cea mai mare parte a acestor recuperări de cheltuieli provin din
recuperarea TVA-ului plătit la proiecte ce s-au derulat în anii anteriori.
La capitolul „învăţământ”, Şcoala pentru surzi propune diminuarea cheltuielilor de personal cu
20.800 lei şi suplimentarea cheltuielilor cu reparaţii curente cu aceeaşi sumă.
La capitolul „transporturi” în urma analizei situaţiei existente pe DJ 243B: Bârlad (DJ 243) –
Crîng – Ciocani – Movileni – Coroieştii de Sus – Lim. jud. Bacău s-a ajuns la concluzia că este
imperios necesar intervenţia cu suma de 670.000 lei.
În urma fenomenelor meteorologice din perioada de 27-29 iunie 2009 drumul judeţean 243B a
fost calamitat, fiind inundat de şuvoaiele de apă care au produs făgaşe, gropi şi au spălat materialul
din corpul drumului pe o lungime de aproximativ 16,3 km.
Suma de 670.000 lei a fost propusă prin diminuarea cheltuielilor de capital la alte drumuri
judeţene la care au avut loc licitaţii şi a căror oferte au fost câştigate cu un preţ mai mic decât cel
propus în documentaţia de licitaţie.
La capitolul „alte acţiuni economice” am propus includerea sumei de 300.000 lei pentru
întocmirea Documentaţiei tehnico-economice la un proiect deosebit pentru judeţul Vaslui, şi anume
„Complexul muzeal – Satul moldovenesc”.
Acest complex muzeal dorim să-l amplasăm în partea dreaptă a Statuii ecvestre de la Podul
Înalt.
Cu suma de 300.000 lei dorim să întocmim documentaţia tehnico-economică, după care vom
întocmi documentaţia pentru obţinerea de fonduri externe în vederea realizării întregului ansamblu
muzeal.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care le
veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul rectificării a III-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.96/2009
privind rectificarea a III-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.76/2009 privind rectificarea a II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în
afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- leiTOTAL CHELTUIELI:
+379.100
din care:
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-cheltuieli cu bunuri şi servicii
+39.000
-transferuri interne
+32.500
-cheltuieli de capital
+307.600
-DEFICIT
- 379.100
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, iar defalcarea cheltuielilor pe
beneficiari de credite bugetare este redată în anexa nr.3.
Art.4.- Cheltuielile pentru capitolul „învăţământ” se suplimentează cu suma de 32.500 lei, în
totalitate la transferuri interne.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul „cultură, recreere şi religie” se suplimentează cu suma de
346.600 lei. Cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 39.000 lei, iar cheltuielile
de capital se suplimentează cu suma de 307.600 lei.
Art.6.- Capitolul bugetar „deficit” se majorează cu suma de 379.100 lei.
Art.7.- Detalierea bugetului Centrului şcolar de educaţie incluzivă „Aurora” din Vaslui este
redată în anexa nr.4.
Art.8.- Detalierea bugetului Muzeului „V. Pârvan” din Bârlad, se prezintă în anexa nr.5.
Art.9.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr.6 şi 6a.
Art.10.- Anexele nr.1-6a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 31 iulie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui

Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr.96/31 iulie 2009
SINTEZA
veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009
Rectificarea a III-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:
2.463.092 379.100 2.842.192
54.11.08 Fond de rulment
15.000
0
15.000
1. Cheltuieli curente
0
39.000
39.000
20. Bunuri si servicii
0
39.000
39.000
55. Alte transferuri
0
32.500
32.500
70. Cheltuieli de capital
2.448.092 307.600 2.755.692
71. Active nefinanciare
2.448.092 307.600 2.755.692
71.01 Active fixe
2.448.092 307.600 2.755.692
96.11 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
4.871.908 -379.100 4.492.808
98.11 EXCEDENT
7.320.000
0
7.320.000
99.11 DEFICIT
-2.448.092 -379.100 -2.827.192
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ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr.96/31 iulie 2009
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui,
pe anul 2009
Rectificarea a III-a
U.M. = lei
Program Influenţe Program
SPECIFICAŢIE
+,rectificat
aprobat
CHELTUIELI TOTALE:
2.463.092 379.100 2.842.192
54.11.08 Fond de rulment
15.000
0
15.000
Cheltuieli curente
0
39.000
39.000
20. Bunuri si servicii
0
39.000
39.000
55. Alte transferuri
0
32.500
32.500
70. Cheltuieli de capital
2.448.092 307.600 2.755.692
71. Active nefinanciare
2.448.092 307.600 2.755.692
71.01 Active fixe
2.448.092 307.600 2.755.692
din care:
54.11 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
TOTAL CHELTUIELI
15.000
0
15.000
54.11.08 Fond de rulment
15.000
0
15.000
65.11 ÎNVĂŢĂMÂNT
TOTAL CHELTUIELI
0
32.500
32.500
55. ALTE TRANSFERURI
0
32.500
32.500
55.01 Transferuri interne
0
32.500
32.500
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
0
32.500
32.500
67.11 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
TOTAL CHELTUIELI
0
346.600 346.600
1.Cheltuieli curente
0
39.000
39.000
20. Bunuri si servicii
0
39.000
39.000
20.01. Bunuri si servicii
0
27.000
27.000
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi
0
27.000
27.000
funcţionare
20.05. Bunuri de natura obiectelor de inventar
0
6.000
6.000
20.05.30 Alte obiecte de inventar
0
6.000
6.000
20.30 Alte cheltuieli
0
6.000
6.000
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
0
6.000
6.000
70. Cheltuieli de capital
0
307.600 307.600
71. Active nefinanciare
0
307.600 307.600
71.01.Active fixe
0
307.600 307.600
71.01.01. Construcţii
0
36.300
36.300
71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport
0
271.300 271.300
84.11 TRANSPORTURI
TOTAL CHELTUIELI
2.448.092
0
2.448.092
70. Cheltuieli de capital
2.448.092
0
2.448.092
71. Active nefinanciare
2.448.092
0
2.448.092
71.01 Active fixe
2.448.092
0
2.448.092
71.01.01 Construcţii
2.448.092
0
2.448.092
96.11 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
4.871.908 -379.100 4.492.808
98.11 EXCEDENT
7.320.000
0
7.320.000
99.11 DEFICIT
-2.448.092 -379.100 -2.827.192
ANEXA Nr.3
la Hotărârea nr.96/31 iulie 2009
SINTEZA
cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui,
pe anul 2009 pe ordonatori de credite
Rectificarea a III-a
U.M.= lei
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SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE
54.11 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
- Consiliul judeţean Vaslui
65.11 ÎNVĂŢĂMÂNT
- Scoala "Aurora " Vaslui
67.11 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
- Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad
84.11 TRANSPORTURI
- Consiliul judeţean Vaslui
96.11 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
98.11 EXCEDENT
99.11 DEFICIT

Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
7.335.000
0
7.335.000
15.000
0
15.000
15.000
0
15.000
0
32.500
32.500
32.500
32.500
0
346.600 346.600
346.600 346.600
2.448.092
0
2.448.092
2.448.092
0
2.448.092
4.871.908 -379.100 4.492.808
7.320.000
0
7.320.000
-2.448.092 -379.100 -2.827.192
ANEXA Nr. 4

BUGETUL
Centrului scolar de educatie incluziva "Aurora" Vaslui pe anul 2009
Rectificarea a III-a
65.11 ÎNVĂŢĂMÂNT
UM=lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
0
32.500
32.500
1. Fond de rulment
32.500
32.500
TOTAL CHELTUIELI
0
32.500
32.500
55. ALTE TRANSFERURI
0
32.500
32.500
55.01 Transferuri interne
0
32.500
32.500
32.500
55.01.08 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă
32.500
ANEXA Nr. 5
BUGETUL
Muzeului "V. Pârvan" Bârlad pe anul 2009
Rectificarea a III-a
67.11 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
TOTAL VENITURI
0
1. Fond de rulment
TOTAL CHELTUIELI
0
1.Cheltuieli curente
0
20. Bunuri si servicii
0
20.01. Bunuri si servicii
0
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
20.05. Bunuri de natura obiectelor de inventar
0
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.30 Alte cheltuieli
0
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
70. Cheltuieli de capital
0
71. Active nefinanciare
0
71.01.Active fixe
0
71.01.01. Construcţii
71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport

Influente
+,346.600
346.600
346.600
39.000
39.000
27.000
27.000
6.000
6.000
6.000
6.000
307.600
307.600
307.600
36.300
271.300

UM=lei
Program
rectificat
346.600
346.600
346.600
39.000
39.000
27.000
27.000
6.000
6.000
6.000
6.000
307.600
307.600
307.600
36.300
271.300

ANEXA nr.6
la Hotărârea nr.96/31 iulie 2009
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din fondul de rulment pe anul 2009
Rectificarea a III-a
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UM=lei
Specificaţie

Suma

TOTAL din care:
A. Investiţii în continuare
B. Lucrări noi
C. Alte cheltuieli de investiţii
67.11 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
-Muzeul "V. Pârvan" Bârlad
B. Lucrări noi
-TVA la constructie Planetariu
C. Alte cheltuieli de investiţii
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)

2.755.692
2.448.092
36.300
271.300
307.600
307.600
36.300
36.300
271.300
2.448.092
2.448.092
2.448.092
2.448.092

ANEXA nr. 6 a
la Hotărârea nr.96/31 iulie 2009
LISTA
poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii " cu finanţare din fondul de rulment, pe anul 2009
Rectificarea a III-a
UM=lei
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii
TOTAL CHELTUIELI
67.11 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
- Muzeul "Vasile Pîrvan" Bârlad
-TVA la sistem de proiecţie digital şi ecran de proiecţie
-TVA la instalatie de climatizare
-TVA la uşă intrare Planetariu
-TVA la mochetă Planetariu

UM Cantitate

sistem
buc
buc
buc

1
1
1
1

Preţ
unitar Valoare
271.300
271.300
271.300
255.000 255.000
15.000 15.000
830
830
470
470

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a III-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se
evidenţiază în afara 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 şi nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, dezbaterii dumneavoastră proiectul de hotărâre
privind rectificarea a III-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”.
Cu adresa nr.445/20.05.2009, Centrul şcolar de educaţie incluzivă „Aurora” din Vaslui solicită
alocarea sumei de 32.500 lei în vederea finanţării TVA-ului la proiectul „Sportul – prietenie şi
competiţie”. Acest proiect a fost aprobat de dvs. într-o şedinţă anterioară şi face parte din „Programul
de vecinătate România-Republica Moldova 2004-2006 Phare CBC 2006”.
În conformitate cu contractul de finanţare, la finalizarea proiectului întreaga sumă avansată, va
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fi recuperată de la bugetul de stat conform legislaţiei în vigoare.
Cu adresa nr.920/17.07.2009, Muzeul „V. Pârvan” din Bârlad solicită repartizarea sumei de
346.600 lei pentru finanţarea TVA-ului la cele două proiecte pe care le administrează şi anume:
- Planetariu Bârlad – diversificarea ofertei turistice în zona transfrontalieră Vaslui – Soroca;
- Antichitate târzie în bazinul Prutului.
La fel ca şi la proiectul anterior, conducerea Muzeului „V. Pârvan”, la finalizarea proiectului
va îndeplini procedurile legale pentru recuperarea integrală a sumei aferente TVA-ului.
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, sau pentru finanţarea unor investiţii din competenţa
autorităţilor publice locale, ori pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivităţii–
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.97/2009
privind rectificarea a III-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;
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.75/2009 privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe
anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- leiCHELTUIELI TOTALE:
+4.845
din care:
- cheltuieli de personal
+4.445
-bunuri şi servicii
+400
Art.2.- Sinteza buget 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 „autorităţi publice şi acţiuni externe”, se suplimentează cu
suma de 4.845 lei. Cheltuielile de personal se suplimentează cu suma de 4.445 lei, iar cheltuielile cu
bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 400 lei.
Art.4.- Bugetul proiectului „Consolidarea capacităţii administraţiei publice locale în
gestionarea eficientă a serviciilor publice” se prezintă în anexa nr.4.
Art.5. – Bugetul proiectului „Viziuni comune” se prezintă în anexa nr.5.
Art.6.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr.6 şi 6a.
Art.7.- Anexele nr.1- 6a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 31 iulie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
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ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr.97/31 iulie 2009
SINTEZA
bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2009
Rectificarea a III-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
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe

U.M. = lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
13.496.851 4.845 13.501.696
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 4.845 13.453.696
13.448.851 4.845 13.453.696
13.448.851 4.845 13.453.696
13.496.851 4.845 13.501.696
4.666.157 4.845
4.671.002
1.576.505 4.445
1.580.950
3.089.652
400
3.090.052
8.830.694
0
8.830.694
8.830.694
0
8.830.694
8.830.694
0
8.830.694
ANEXA Nr.2
la Hotărârea nr.97/31 iulie 2009

DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2009
Rectificarea a III-a
U.M. = lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE:
13.496.851 4.845 13.501.696
Cheltuieli curente
4.666.157 4.845 4.671.002
10. Cheltuieli de personal
1.576.505 4.445 1.580.950
20. Bunuri şi servicii
3.089.652
400 3.090.052
Cheltuieli de capital
8.830.694
0
8.830.694
71. Active nefinanciare
8.830.694
0
8.830.694
71.01 Active fixe
8.830.694
0
8.830.694
51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
TOTAL CHELTUIELI
1.104.895 4.845 1.109.740
1.Cheltuieli curente
414.245
4.845
419.090
10. Cheltuieli de personal
30.060
4.445
34.505
10.01 Cheltuieli salariale în bani
27.550
4.445
31.995
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 pt. accidente de muncă şi boli profes.
30
0
30
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
90
0
90
20.Bunuri şi servicii
384.185
400
384.585
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
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20.01.09 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari
20.06. 02 Deplasări în străinătate
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.02 Protocol şi reprezentare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
61.08 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.01 Furnituri de birou
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.02 Protocol şi reprezentare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
65.08 ÎNVĂŢĂMÂNT
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
20.01.06 Piese de schimb
20.01.07 Transport
20.01.09 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări

3.150
1.400
1.400
42.580
280
42.300
29.180
264.885
12.625
116.460
135.800
690.650
690.650
690.650
3.500
124.550
562.600

0
0
0
0
0
0
0
400
0
0
400
0
0
0
51.500
-51.500
0

3.150
1.400
1.400
42.580
280
42.300
29.180
265.285
12.625
116.460
136.200
690.650
690.650
690.650
55.000
73.050
562.600

154.736
154.736
1.816
1.457
359
255
8
75
6
15
152.920
2.910
2.910
5.420
5.420
1.000
143.590
2.300
140.890
400

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

154.736
154.736
1.816
1.457
359
255
8
75
6
15
152.920
2.910
2.910
5.420
5.420
1.000
143.590
2.300
140.890
400

720.410
486.375
88.924
71.949
16.975
12.146
370
3.995
70
394
397.451
43.440
15.284
8.756
1.532
13.784
4.084
89.500
89.500
75.659

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

720.410
486.375
88.924
71.949
16.975
12.146
370
3.995
70
394
397.451
43.440
15.284
8.756
1.532
13.784
4.084
89.500
89.500
75.659
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20.06. 02 Deplasări în străinătate
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.02 Protocol şi reprezentare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
67.08 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.02 Materiale pentru curatenie
20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţa motrică
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio,tv., internet
20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
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 pt. accidente de muncă şi boli profes
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20 .Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.03 Hrana
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

75.659
6.450
182.402
4.178
170.104
8.120
234.035
234.035
234.035
116.999
117.036

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

75.659
6.450
182.402
4.178
170.104
8.120
234.035
234.035
234.035
116.999
117.036

2.193.020
658.220
277.990
226.050
51.940
37.890
970
10.530
860
1.690
380.230
88.200
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

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

2.193.020
658.220
277.990
226.050
51.940
37.890
970
10.530
860
1.690
380.230
88.200
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

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
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20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanţă şi expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
84.08 TRANSPORTURI
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profes
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.02 Protocol şi reprezentare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.30 Alte active fixe

445.471
24.510
108.810
117.075
123.152
123.152
4.903.444
4.903.444
4.903.444
4.396.224
170.409
329.286
7.525

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

445.471
24.510
108.810
117.075
123.152
123.152
4.903.444
4.903.444
4.903.444
4.396.224
170.409
329.286
7.525

1.939.265
471.500
66.000
51.700
14.300
10.780
264
2.728
88
440
405.500
5.500
5.500
3.000
3.000
25.000
220.000
152.000
2.000
9.000
141.000
1.467.765
1.467.765
1.467.765
1.389.580
78.185

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

1.939.265
471.500
66.000
51.700
14.300
10.780
264
2.728
88
440
405.500
5.500
5.500
3.000
3.000
25.000
220.000
152.000
2.000
9.000
141.000
1.467.765
1.467.765
1.467.765
1.389.580
78.185

ANEXA Nr. 3
la Hotărârea nr.97/31 iulie 2009
SINTEZA
cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe ordonatori de credite,
pe anul 2009
Rectificarea a III-a
SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE
51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
- Consiliul judeţean Vaslui
61.08 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
- Consiliul judeţean Vaslui
65.08 ÎNVĂŢĂMÂNT
- Consiliul judeţean Vaslui
- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Aurora" Vaslui
67.08 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE

UM=lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
13.496.851 4.845 13.501.696
1.104.895 4.845
1.109.740
1.104.895 4.845
1.109.740
154.736
0
154.736
154.736
154.736
720.410
0
720.410
499.503
499.503
220.907
220.907
2.193.020
0
2.193.020
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-Biblioteca Judeţeană "N.Milescu Spătarul" Vaslui
- Muzeul "Vasile Pîrvan" Bârlad
68.08 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
84.08 TRANSPORTURI
- Consiliul judeţean Vaslui

169.670
2.023.350
7.384.525
7.384.525
1.939.265
1.939.265

0
0
0
0
0

169.670
2.023.350
7.384.525
7.384.525
1.939.265
1.939.265

ANEXA Nr.4
la Hotărârea nr.97/31 iulie 2009
BUGETUL
privind Proiectul "Consolidarea capacităţii administraţiei publice locale în gestionarea eficientă a
serviciilor publice"
pe anul 2009
Rectificarea a III-a
cap. 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe
U.M. = lei
- Consiliul Judeţean Vaslui
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL CHELTUIELI
750.650
0
750.650
1.Cheltuieli curente
162.100
0
162.100
10. Cheltuieli de personal
15.000
0
15.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
15.000
15.000
20.Bunuri şi servicii
147.100
0
147.100
20.01 Bunuri şi servicii
16.500
0
16.500
20.01.01 Furnituri de birou
15.000
15.000
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
1.500
1.500
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
35.400
0
35.400
20.06. 02 Deplasări în străinătate
35.400
35.400
20.12 Consultanţa şi expertiză
7.500
7.500
20.30 Alte cheltuieli
87.700
0
87.700
20.30.01 Reclamă şi publicitate
1.500
1.500
20.30.02 Protocol şi reprezentare
10.200
10.200
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
76.000
76.000
2. 70. Cheltuieli de capital
588.550
0
588.550
71. Active nefinanciare
588.550
0
588.550
71.01 Active fixe
588.550
0
588.550
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
0
51.500
51.500
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
124.550 -51.500
73.050
71.01.30 Alte active fixe
464.000
464.000
ANEXA Nr. 5
la Hotărârea nr.97/31 iulie 2009
BUGETUL
privind Proiectul "Viziuni comune" pe anul 2009
Rectificarea a III-a
cap. 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe
U.M. = lei
- Consiliul Judeţean Vaslui
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL CHELTUIELI
72.530
4.845
77.375
1.Cheltuieli curente
72.530
4.845
77.375
10. Cheltuieli de personal
5.630
4.445
10.075
10.01 Cheltuieli salariale în bani
4.450
4.445
8.895
10.03 Contribuţii
1.180
0
1.180
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
850
850
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
30
30
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
250
250
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
10
10
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10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.06. 02 Deplasări în străinătate
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.30 Alte cheltuieli
20.30.02 Protocol şi reprezentare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

40
66.900
16.400
2.950
10.300
3.150
6.900
6.900
2.950
40.650
40.650
0

400
0
0
0
0

400
0
400

40
67.300
16.400
2.950
10.300
3.150
6.900
6.900
2.950
41.050
40.650
400

ANEXA Nr.6
la Hotărârea nr.97/31 iulie 2009
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2009
Rectificarea a III-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
28
29

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
- Consiliul judeţean Vaslui
B. Investiţii noi
- Reabilitare DJ 207 E Rediu (DN 2 F)- Negreşti (DN 15D) de la km 32+000-33+700
30
(1,7km) Vaslui
- Reabilitare DJ 248 limita jud. Iasi -DJ 207 Buda (Oşeşti) de la km 68+500 la km 70+400
31
(1,9km) Vaslui
32 C. Alte cheltuieli de investiţii

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
1.467.765
1.389.580
692.637
696.943
78.185
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ANEXA Nr. 6 a
la Hotărârea nr.97/31 iulie 2009
LISTA
poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii " cu finanţare din fonduri externe nerambursabile,
pe anul 2009
Rectificarea a III-a
Nr.
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de
crt
investiţii
1 TOTAL CHELTUIELI
2 51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
3 - Consiliul judeţean Vaslui
-Proiect "Consolidarea capacităţii administraţiei publice locale
4
în gestionarea eficientă a serviciilor publice"
5
-imprimantă laser alb-negru format A3
6
- imprimantă laser color A3
7
-copiator monocrom format A3
8
- ruletă laser
9
- staţie topografică totală
10 - PDA (agendă electronică cu GPS)
11 - soft devize
12 - soft Autocad
13 - Dezvoltare aplicaţie GIS
14 - Proiect "Managementul de calitate" la Consiliul Jud. Vaslui
15 -diferenta soft Managementul documentelor
16 - Proiect "EuropartenerI"
17 -servicii realizare Soft colectare date
18 - restanta autoturism 2008
19 65.08 ÎNVĂŢĂMÂNT
20
-Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă "AURORA" Vaslui
21
-calculator
22
- videoproiector
23
- multifuncţională
24
- camera foto
25
- masă masaj
26
- scaun ortopedic
27
-aparat de ramat
28
-set haltere şi discuri
29 - consolă betomobilă
30 - poartă fotbal
31
-masă tenis exterior
32 - Consiliul judeţean Vaslui
-Proiect "Centrul transfrontalier de resurse pentru educatie
33
incluziva pentru copii"
34 - microbuz transport persoane
35 - echipament video şi instalaţie sonorizare
36 67.08 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
37 - Muzeul "Vasile Părvan" Bârlad
38 -sistem computerizat de sunet şi lumini pentru Planetariu Bârlad
39 -videoproiector
40 -laptop MSI
41 -detector metale
42 -aparat foto digital
43 - Biblioteca Judeţeană "N. Milescu Spătarul" Vaslui
44 -Proiect "TINART"
45
- laptop
46
-camera video

UM=lei
Preţ
UM Cantitate
Valoare
unitar
x
x
2.846.890
690.650
690.650
x

x

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
lei

1
2
1
3
1
2
2
1
x

buc

1

lei
lei

x
x

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

x

588.550

14.500 14.500
18.500 37.000
16.000 16.000
2.500
7.500
44.000 44.000
2.775
5.550
3.250
6.500
32.500 32.500
x
425.000
58.600
58.600 58.600
43.500
x
40.000
x
3.500
234.035
43.036
5.616
5.616
3.574
3.574
3.829
3.829
2.042
2.042
2.297
2.297
1.991
3.982
2.119
4.237
1.991
3.982
1.991
3.982
2.808
5.616
1.939
3.879
190.999
190.999

lei
buc

x
1

lei
buc
buc
buc
buc

x
1
1
1
1

buc
buc

4
1

116.999 116.999
74.000 74.000
1.336.800
1.315.000
x
1.290.000
4.500
4.500
5.300
5.300
11.900 11.900
3.300
3.300
21.800
21.800
3.625 14.500
2.600
2.600
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47
-licente soft pictura fractali
48
-aparat foto digital
49 68.08 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
50 - Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
51
- aparat magnetodiaflux
52 - aragaz 6 ochiuri
53 - autoturism
54 - bicicletă ergonomică
55 - calandru
56 - camera video
57 - carucior copii hand.
58 - carucior suport vase inox
59 - computer
60 - computer
61 - computere
62 - computere
63 - computere
64 - copiator
65 - dispozitiv recuperare degete
66 - ecran interactiv
67 - elevator
68 -licenţă software
69 - laptop
70 - laptop
71 - laptop
72 - masă portabilă kinetoterapie
73 - masă kinetoterapie
74 - maşină de spălat industrială
75 - microbuz
76 - plansa verticalizare
77 - rampa auto persoane hand.
78 - roata reducare umăr
79 - set reabilitare psihomotorii 130 piese
80 - scaun de masaj pliant
81 - spirometru
82 - videoproiector
83 - videoproiector
84 - uscător industrial
85 84.08 TRANSPORTURI
86 - Consiliul judeţean Vaslui
- Proiect tehnic la "Reabilitare DJ 207 E Rediu (DN 2 F)87
Negresti (DN 15D) de la km 32+000-33+700 (1,7km)" Vaslui
- Proiect tehnic la "Reabilitare DJ 248 limita jud. Iasi -DJ 207
88
Buda (Osesti) de la km 68+500 la km 70+400 (1,9km )" Vaslui

buc
buc

4
1
x

750
1.700
x

3.000
1.700
507.220
507.220
8.600
4.336
47.300
3.010
18.067
1.720
4.300
1.849
6.880
9.030
9.116
8.600
14.455
17.200
4.300
7.740
8.600
7.525
60.200
5.160
17.200
1.935
6.880
36.134
123.109
4.300
3.440
4.300
5.160
2.150
10.750
4.300
3.440
36.134
78185
78185

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

8.600
2.168
47.300
3.010
18.067
1.720
2.150
1.849
3.440
3.010
2.279
4.300
3.613
8.600
2.150
7.740
8.600
7.525
4.300
5.160
8.600
1.935
3.440
36.134
123.109
4.300
3.440
2.150
5.160
2.150
10.750
4.300
3.440
18.067
x

lei

x

x

39500

lei

x

x

38685

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2009
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră rectificarea a III-a a
bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009.
În sinteză, proiectul rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009,
48

cuprinde modificarea cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Rectificarea priveşte modificarea bugetelor proiectelor „Consolidarea capacităţii administraţiei
publice locale în gestionarea eficientă a serviciilor publice” şi „Viziuni comune”, pe care le
administrează Consiliul judeţean Vaslui.
La proiectul „Consolidarea capacităţii administraţiei publice locale în gestionarea eficientă a
serviciilor publice”, echipa de implementare a solicitat transferul sumei de 51.500 lei de la alineatul
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale, la alineatul 71.01.02. Maşini,
echipamente şi mijloace de transport.
Această modificare pune de acord categoriile de dotări ce se efectuează în cadrul proiectului,
cu clasificaţia indicator. bugetari, aprobată cu Ordinul nr.1954/2005 a Ministrului finanţelor publice.
Pentru proiectul „Viziuni comune”, echipa de implementare solicită suplimentarea bugetului
cu suma de 4.845 lei în vederea finanţării cheltuielilor de personal pt. pers. din Raioanele Hînceşti şi
Soroca ce activează în cadrul proiect (4.445 lei) şi la cheltuieli cu bunuri şi servicii (400 lei).
În urma acestor modificări, bugetul fondurilor externe nerambursabile se situează la nivelul
cifrei de 13.501.696 lei, din care 8.830.694 lei vor fi utilizaţi pentru finanţarea cheltuielilor de capital.
Având în vedere cele precizate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că fondurile pe care le veţi
aproba, vor fi cheltuite eficient în folosul cetăţenilor din judeţul Vaslui şi în conformitate cu
prevederile actelor normative în vigoare, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma în care
este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.98/2009
privind rectificarea a II-a a bugetului creditelor externe pe anul 2009
având în vedere prevederile art.1, paragraful (2), lit.”d” din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 91, alin.(3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- La partea de cheltuieli, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr. 63/2009 privind rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2009, se aprobă
următoarele influenţe:
-leiCHELTUIELI TOTALE: din care:
+79.400
- cheltuieli de capital
+79.400
Sinteza bugetului creditelor externe, se prezintă în anexa nr.1.
Detalierea cheltuielilor bugetului creditelor externe, pe capitole, subcapitole şi articole, este
prevăzută în anexa nr.2, iar defalcarea cheltuielilor pe benef de credite buget. este redată în anexa nr.3.
Art.2.- Cheltuielile la capitolul „transporturi” se suplimentează cu suma de 79.400 lei, în
totalitate la cheltuieli de capital.
Art.3.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr.4 şi 4a.
Art.4.- Anexele nr.1-4a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 31 iulie 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.98/31 iulie 2009
SINTEZA
bugetului creditelor externe, pe anul 2009
Rectificarea a II-a
SPECIFICAŢIE
B. TOTAL CREDITE EXTERNE
01. CREDITE EXTERNE
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare

U.M. = lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
42.850.923
79.400 42.930.323
42.850.923
79.400 42.930.323
42.850.923
79.400 42.930.323
42.850.923
79.400 42.930.323
ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr.98/31 iulie 2009

DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului creditelor externe, pe anul 2009
Rectificarea a II-a
SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE:
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
70.06 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
74.06 PROTECTIA MEDIULUI
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
84.06 TRANSPORTURI
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.30 Alte active fixe

U.M. = lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
42.850.923 79.400 42.930.323
42.850.923 79.400 42.930.323
42.850.923 79.400 42.930.323
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000

0
0
0
0

1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000

15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523

0
0
0
0

15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523

26.008.400
26.008.400
26.008.400
26.008.400
25.888.400
120.000

79.400
79.400
79.400
79.400
79.400

26.087.800
26.087.800
26.087.800
26.087.800
25.967.800
120.000

ANEXA Nr. 3
SINTEZA
cheltuielilor bugetului creditelor externe pe ordonatori de credite pe anul 2009
Rectificarea a II-a
UM=lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE
42.850.923 79.400 42.930.323
70.06 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
1.100.000
0
1.100.000
- Consiliul judeţean Vaslui
1.100.000
1.100.000
74.06 PROTECŢIA MEDIULUI
15.742.523
0
15.742.523
- Consiliul judeţean Vaslui
15.742.523
15.742.523
84.06 TRANSPORTURI
26.008.400 79.400 26.087.800
- Consiliul judeţean Vaslui
26.008.400 79.400 26.087.800
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ANEXA Nr. 4
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din credite externe 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

Specificaţie

SUMA

TOTAL din care:
A. Investiţii în continuare
C. Alte cheltuieli de investiţii
70.06 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
- Consiliul judeţean Vaslui
A. Investitii în continuare
-Reabilitare şi refuncţionalizare Bloc G1 din Bârlad
74.06 PROTECŢIA MEDIULUI
- Consiliul judeţean Vaslui
A. Investiţii în continuare
-Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare
a apelor uzate din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti
84.06 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
A. Investiţii în continuare
-Reabilitare DJ 243: Bârlad (DN 24) - Pogana - Iana - Vadurile - Iezer - Puieşti Fântânele - Rădeni - Dragomireşti DN 2F; km 23+400-27+900
-Reab. DJ 243 A Pogana (DJ 243) Crângu-Nou-Ciocani-Iveşti-Pogoneşti-Tutova-Criveşti Pochidia-Satu-Nou-Lim.judGalaţi;km 0+000-3+000,km 3+000-5+000;km 31+370-33+ 940
-Reabilitare DJ 244 C Huşi (DN 24 B) - Pădureni - Leoşti - Văleni - Urlaţi - DimitrieCantemir - DJ 244 A (Muşata); km 8+100-12+000, km 20+800-22+800
-Reab. DJ 244 E - DN 24 B(Huşi)-Tătărăni-Boţeşti - DN 24 (Micleşti); km 0+000-27+750
-Reab. DJ 244 I Murgeni (DN 24 A) - Sărăţeni - Măluşteni - DC 67; km 9+100-12+300
-Reab. DJ 245 A M.de Jos (DN 24)-Lipovăţ - Suceveni - Bogdana - Similişoara - GăvanuMorăreni-Ghergheşti-Valea Lupului-Lunca-Siliştea-Iana (DJ 243); km 0+000-46+310
-Reab. DJ 246 DJ 247-Rediu-Galian-Tăcuta-Focşasca - Limita jud. Iaşi; km 5+499-12+000
-Reab. DJ 284 DN 24 B(Huşi)-Epureni-Duda-Pâhneşti-Fundătura-Arsura-DN 28
(Ghermăneşti); km 0+000-24+900
-Reabilitare DJ 245; DN 24 (Bârlad) - Drujeşti - Băcani - Vulpăşeni - Ghicani Al.Vlahuţă -Buda - Morăreni - Floreşti - Oprişiţa -(DN 2F ) Km 22+700-34+700
Reab. DJ 246-DJ 247 Rediu-Galian-Tacuta-Focsasca-Lim. jud.Iasi, Km 5+499-12+000
C. Alte cheltuieli de investiţii

42.930.323
42.810.323
120.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523
26.087.800
26.087.800
25.967.800
4.500.000
2.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
4.000.000
658.400
3.500.000
2.230.000
79.400
120.000

ANEXA Nr. 4a
LISTA
poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii " cu finanţare din credite externe, pe anul 2009
Rectificarea a II-a
UM=lei
Preţ
Nr.crt Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii UM Cantitate
Valoare
unitar
1 TOTAL CHELTUIELI
x
x 120.000
2 84.06 TRANSPORTURI
120.000
3 - Consiliul judeţean Vaslui
120.000
- Elaborare documentaţie tehnico-economică pentru DJ 245: (DN24) 4 Barlad -Drujesti- Bacani-Floresti-Vulpaseni -Ghicani- Al.Vlahuta- Buda - lei
x
x 70.000
Morareni-Floresti-Oprisita (DN 2 F),km 22+700-34+700 (PT+DDE)
-Elaborare documentatie tehnico-economica pentru DJ 246; DJ 247
5 (Codaesti) - Rediu-Galian - Tacuta - Focşasca - Limita Jud. Iasi, km
lei
x
x 50.000
5+499-12+000
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2009
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră, rectificarea bugetului
creditului extern pe anul 2009.
La întocmirea proiectului Bugetului creditului extern pentru anul 2009, am avut în vedere
respectarea actelor normative în vigoare, privind priorităţile ce se impun în asigurarea condiţiilor
materiale şi a surselor de finanţare pentru dezvoltare publică, protecţia mediului şi asigurarea
infrastructurii de transport judeţean.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 10/2008 privind contractarea unui
împrumut extern în valoare de 20.000.000 Euro pentru anul 2009, iniţial am propus utilizarea sumei
de 41.143.723 lei la trei capitole bugetare şi anume:
- 1.416.800 lei la capitolul „ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” ;
- 15.742.523 lei la capitolul „ Protecţia mediului”;
- 23.984.400 lei la capitolul „Transporturi” .
La bugetul iniţial pe anul 2009 am luat în calcul şi diferenţa de curs valutar pe care am
repartizat-o pe obiectivul de investiţii „Reabilitare şi refuncţionalizare Bloc G1 Bârlad” (316.800 lei)
şi pe un nr. de 7 drumuri judeţene (276.000 lei).
În urma discuţiei pe care am avut-o cu factorii de răspundere din cadrul Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Vaslui, a rezultat că utilizarea diferenţei de curs valutar se poate face numai în
condiţiile în care se rectifică hotărârea de bază a împrumutului, respectiv Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr. 10/2008 privind contractarea unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 Euro.
Faţă de bugetul iniţial pe anul 2009, în lista de investiţii am introdus obiectivul de investiţie
„Reabilitare DJ 245:DN 24 (Bârlad) – Drujeşti – Băcani – Vulpăşeni – Ghicani – Al. Vlahuţă – Buda
– Morăreni – Floreşti – Oprişiţa” cu valoarea de 2.230.000 lei, obiectiv ce se regăseşte în lista de
investiţii a Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr. 10/2008.
În urma operării acestor modificări, rezultă că în cursul anului 2009 vom utiliza, din împrumut,
suma de 42.850.923 lei pentru un nr. de 11 obiective de investiţii din care:
- 1.100.000 lei pentru reabilitarea şi refuncţionalizarea Blocului G1 din Bârlad;
- 15.742.523 lei pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi
a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad şi Huşi şi oraşul Negreşti;
- 26.008.400 lei pentru reabilitarea unui nr. de 9 drumuri judeţene şi întocmirea a 3 documentaţii
tehnico-economice pentru alte 3 obiective de investiţie.
Cele 9 drumuri judeţene pe care dorim să le reabilităm, se regăsesc pe tot cuprinsul judeţului şi
am convingerea că după finalizarea acestor obiective de investiţii, vom asigura un grad sporit de
confort pentru toţi participanţii la traficul rutier judeţean.
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 adoptaţi proiectul rectificării bugetului împrumutului extern pe anul 2009, în forma în
care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.99/2009
privind aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei
medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord - Est”, a cheltuielilor şi a
activităţilor legate de proiect ce revin Judeţului Vaslui
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având în vedere Hotărârea nr.130/2006 a Consiliului Judeţean Vaslui de aprobare a Acordului
de asociere cu consiliile judeţene Iaşi, Botoşani, Bacău, Neamţ şi Suceava pentru realizarea
proiectului „Achiziţionare Echipamente specifice pentru Îmbunătăţirea Capacităţii şi Calităţii
Sistemului de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă şi pentru Acordarea Asistenţei Medicale de Urgenţă şi
a Primului Ajutor Calificat”;
având în vedere Hotărârea nr.16/2007 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Nord-Est, aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, în şedinţa din data de
30 iulie 2007;
având în vedere Hotărârea nr.31/2009 privind aprobarea proiectului „Achiziţionare
Echipamente specifice pentru Îmbunătăţirea Capacităţii şi Calităţii Sistemului de Intervenţie în
Situaţii de Urgenţă şi pentru Acordarea Asistenţei Medicale de Urgenţă şi a Primului Ajutor
Calificat”, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a activităţilor cu care va fi implicat judeţul
Vaslui în managementul şi implementarea proiectului;
având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului – Programul Operaţional Regional 20072013 – Axa prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3“Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”;
având în vedere art.10, pct. 2, al. (c) din Statutul Asociaţiei autentificat sub nr.112 din data de
16.01.2008, co-finanţarea (2% din cheltuielile eligibile din proiect) va fi asigurată proporţional cu
valoarea echipamentelor alocate de către membrii asociaţi;
având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al ADI EURONEST nr.7/23.06.2009
de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Achiziţionare echipamente specifice
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est”;
având în vedere dispoziţiile Legii privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
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 dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere dispoziţiile art.11, art.12, art.13 şi art.91 alin.(1) lit.b) şi lit.f) şi art.97 din
Legea nr.215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă proiectul „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de
urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord – Est ”, spre a fi depus pentru finanţare în
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.
Art.2. - Se aprobă bugetul proiectului, astfel:
- Cheltuieli eligibile
= 25.240.690,00 lei
- Cheltuieli neeligibile
= 45.000,00 lei;
- TVA
= 4.804.281,10 lei (4.795.731,10 lei pentru cheltuieli eligibile şi
8.550 lei pentru cheltuieli neeligibile)
TOTAL BUGET PROIECT
= 30.089.971,10 lei.
Art.3. - Se aprobă suma de 504.813,80 lei (408.899,18 lei + 95.914,62 lei TVA)
reprezentând contribuţia financiară a solicitantului - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST la cheltuielile eligibile (calculată după formula: 2% x cheltuieli eligibile + TVA), în
condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, şi cu suma de
53.550,00 lei (45.000,00 lei + 8.550,00 lei TVA), pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.
Art.4. - Se aprobă suma de 775.025,5 reprezentând:
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- 86.384,74 lei (72.592,22 lei + 13.792,52 lei TVA)- contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui
la cheltuielile eligibile aferente realizării proiectului;
- 7.646,94 lei (6.426 lei + 1.220,94 lei TVA) - contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui la
cheltuielile neeligibile aferente realizării proiectului;
- 680.993,82 lei (TVA -ul aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului) cu
recuperarea acestuia de la bugetul de stat.
Art.5. - Se aprobă activităţile la care va participa judeţul Vaslui, reprezentat prin Consiliul
Judeţean Vaslui în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru
acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord - Est”
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. - Transferul echipamentelor achiziţionate prin intermediul proiectului se va realiza
printr-un contract de comodat, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST şi
inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă din Regiunea Nord-Est.
Art.7. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Dezvoltare
Locală, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Direcţia Economică şi Biroul Contabilitate ale
Consiliului Judeţean Vaslui.
Art.8. - Copii ale prezentei hotărâri vor fi comunicate: Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST, Consiliilor judeţene: Iaşi, Bacău, Suceava, Botoşani şi Neamţ.
Vaslui, 31 iulie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

•

Anexa poate fi consultată pe siteul Consiliului judeţean Vaslui: www.cjvs.ro

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est”, a cheltuielilor şi
activităţilor legate de proiect, ce revin Judeţului Vaslui
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
În luna aprilie 2009, A.D.I. EURONEST a depus la Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Nord-Est, Piatra Neamţ - Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013
- prima cerere de finanţare pentru proiectul care a fundamentat asocierea a şase consilii judeţene, în
2007. În condiţiile în care suma alocată Regiunii de Dezvoltare Nord-Est pentru perioada de
programare 2007 - 2013 pentru Axa prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă depăşeşte valoarea maximă care poate fi solicitată
printr-o cerere de finanţare, s-a procedat la elaborarea unei noi cereri de finanţare care să atragă şi
restul fondurilor disponibile.
Astfel, proiectul propus, cu titlul „ Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei
medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est”, va fi depus în luna iulie
2009 de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (solicitant), în beneficiul
membrilor asociaţi: Consiliul Judeţean Bacău, Consiliul Judeţean Botoşani, Consiliul Judeţean Iaşi,
Consiliul Judeţean Neamţ, Consiliul Judeţean Suceava şi Consiliul Judeţean Vaslui şi, în final, a
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din aceste judeţe.
Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de doi ani (2009-2011). Decurgând din prevederile
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Ghidului Solicitantului pentru finanţare în cadrul Axei 3, D.M.I. 3.3 al POR 2007-2013, obiectivele
specifice ale proiectului vizează:
• îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivel regional, prin reducerea timpului
de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
• îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat;
• achizitionarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi furnizarea în
comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă;
• achiziţionarea de echipamente specifice pentru dezvoltarea bazei operaţionale regionale care va
facilita intervenţii integrate în caz de dezastre sau accidente, cât şi pentru îmbunătăţirea dotării
bazelor judeţene existente, în funcţie de specificul diferitelor zone;
• creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi primirea ajutorului de urgenţă calificat într-un timp
cât mai scurt.
În conformitate cu negocierile desfăşurate la momentul înfiinţării A.D.I. EURONEST
(negocieri directe cu reprezentanţii tuturor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din Regiunea de
Dezvoltare Nord-Est), precum şi în acord cu ultima consultare la nivel regional cu privire la lista de
echipamente, întreprinsă în luna iulie a.c, s-a convenit achiziţionarea, în cadrul acestei cereri de
finanţare, a următoarelor tipuri de echipamente:
Nume echipament

Autospecială complexă de
intervenţie, descarcerare şi acord.
asis. medicale de urgenţă
Ambulanţă de prim-ajutor
Ambulanţă de reanimare
Echipamente pt. dotarea Centrului
Mobil de Comandă şi Control
Valoare (mii euro, cu TVA)

Valoare unitară
(mii euro, cu
TVA)

Bacău

Botoşani

Iaşi

Neamţ

Suceava Vaslui

200

2

1

3

1

2

1

75
150

6
2

6
2

8
2

6
2

6
2

6
2

297,5
-------

1200,82 1000,21 1551,42 1000,21 1200,82 1000,21

Bugetul total al proiectului se ridică la suma de 30.036.421,10 lei şi presupune următoarea
structură a cheltuielilor:
• Cheltuieli eligibile
= 25.240.690,00 lei;
• Cheltuieli neeligibile
= 45.000,00 lei;
• TVA= 4.804.281,10 lei (4.795.731,10 lei pt. chelt. eligib. şi 8.550 lei pt. chelt. neeligib).
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST va participa la a doua cerere de
finanţare cu suma de 504.813,80 lei, reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, la care se
adaugă 95.914,62 lei reprezentând TVA, şi cu suma de 53.550,00 lei (45.000,00 lei + 8.550,00 lei
TVA) pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.
Conform art. 10, pct. 2, al. (c) din Statutul Asociaţiei, co-finanţarea
(2% din cheltuielile eligibile din proiect) va fi asigurată proporţional cu valoarea echip. alocate de
către membrii asociaţi, iar în cadrul celei de-a doua cereri de finanţ repartiz. sumelor este următoarea:
• Consiliul Judeţean Bacău – 103.745,79 lei (87.181,34 lei + 16.564,45 lei TVA);
• Consiliul Judeţean Botoşani – 86.384,74 lei (72592,22 lei + 13.792,52 lei TVA);
• Consiliul Judeţean Iaşi – 134.022,51 lei (112.623,96 lei + 21.398,55 lei TVA);
• Consiliul Judeţean Neamţ – 86.384,75 lei (72.592,23 lei + 13.792,52 lei TVA);
• Consiliul Judeţean Suceava – 103.805,88 lei (87.231,83 lei + 16.574,05 lei TVA);
• Consiliul Judeţean Vaslui – 86.384,74 lei (72.592,22 lei + 13.792,52 lei TVA).
Costurile neeligibile, inclusiv costurile conexe, inclusiv TVA, aferente realizării proiectului,
în valoare de 53.550,00 lei (45.000,00 lei + 8.550,00 lei TVA), vor fi acoperite în cotă-parte de către
membrii asociaţi (cf. art. 10, pct. 2, al. d), după cum urmează:
• Consiliul Judeţean Bacău – 9.264,15 lei (7.785 lei + 1.479,15 lei TVA);
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•
•
•
•
•

Consiliul Judeţean Botoşani – 7.646,94 lei (6.426 lei + 1.220,94 lei TVA);
Consiliul Judeţean Iaşi – 12.080,88 lei (10.152 lei + 1.928,88 lei TVA);
Consiliul Judeţean Neamţ - 7.646,94 lei (6.426 lei + 1.220,94 lei TVA);
Consiliul Judeţean Suceava – 9.264,15 lei 7.785 lei + 1.479,15 lei TVA);
Consiliul Judeţean Vaslui - 7.646,94 lei (6.426 lei + 1.220,94 lei TVA).
Eventualele depăşiri ale costurilor neeligibile (inclusiv conexe) vor fi suportate, în mod
proporţional cu valoarea echipamentelor achiziţionate prin proiect, de către membrii asociaţi.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST trebuie să facă dovada capacităţii
financiare de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (2%), capacitatea de a
acoperi cheltuielile neeligibile ale proiectului (inclusiv cheltuieli conexe) şi de a asigura resursele
financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a
cheltuielilor. Pentru aceasta, solicitantul va anexa la cererea de finanţare Hotărârea Consiliului de
Administraţie al Asociaţiei de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, precum şi
hotărârile consiliilor judeţene asociate de aprobare a proiectului şi a cotei-parte ce le revine din
cheltuielile aferente derulării proiectului.
Documentele de eligibilitate şi conformitate prevăzute de Ghidul Solicitantului de finanţare în
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3, Domeniul major de intervenţie 3.3,
conţin şi anexarea hotărârii Consiliului de Administraţie şi a fiecărui consiliu judeţean partener prin
care sunt aprobate activităţile la care va participa fiecare judeţ în managementul şi implementarea
proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est”, aşa cum sunt reliefate în Anexă la proiectul de hot.
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.100/2009
pentru aprobarea raportului privind gestionarea bunurilor proprietate publică şi privată a
judeţului Vaslui pe anul 2008
având în vedere dispoziţiile Ordinului nr.1753/22.11.2004 pentru aprobarea Normelor privind
org. şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv, emise de Ministerul Finanţelor Publice;
având în vedere H.G nr.162/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr.1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui;
în temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. c), art. 97 şi art.122 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 Raportul privind gestionarea bunurilor proprietate publică şi privată a jud.
Vaslui pe anul 2008, prevăzut în anexele nr.1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentele
aparatului de specialitate ale Consiliului judeţean Vaslui.
Vaslui, 31 iulie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
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Anexa nr. 1.
INVENTAR
I. Bunuri proprietate publică a judeţului aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui
Nr.
crt.
1

Denumirea bunului
Drumuri judeţene

Elemente de identificare
Lungimea totală
- 929,83 km.
din care –
- Beton asfaltic
- Beton ciment

Situaţia juridică
H.G.nr. 540/2000

- 211,499 Km.
- 16,37 Km
Ord.nr.43/1997

-Îmbrăcăminte asfaltică uşoară - 144,29Km.
-Pietruit
- 375,018 Km.
-Pământ
- 182,653Km.
2
3

4
5

6

Podeţe
Poduri judetene
Monumentul ecvestru
Ştefan cel Mare

1457
136=2556,25m
Supraf. teren – 10.450 mp.
Adresa imobilului – sat. Băcăoani- extravilan, com. Munteni de jos

Teren extravilan comuna Roşieşti
Părţi din imobilul situat în
municipiul Vaslui
(fosta BNR)
Imobilul situat în municipiul
Vaslui
(fosta Casa Armatei)

Supraf. teren – 200.000 mp, com. Roşieşti, T 57, P 1048, unitatea adm. teritorială Roşieşti
Suprafaţa utilă – 827,61 mp.
Adresa imobilului – str. Ştefan cel Mare, nr.70
Valoare inv.-722.823,66
Suprafaţă teren –4.500mp
Suprafaţă construită –2.022mp.
Adresa imobilului- str. Ştefan cel Mare, nr. 64
Valoare inv.-814.644,46
Suprafaţa de teren-30.000mp.
Suprafaţa construită-2.300mp.
Adresa imobilului – sat. Ghermăneşti, com. Drânceni
Valoare inv.-277982

7

Teren şi clădiri” Centrul de
asistenţă medico – socială”
Ghermăneşti

8

Teren şi construcţii,
Municipiul Vaslui
(fosta Protecţia Plantelor)

9

Părţi din imobilul format din
teren şi construcţii,
Municipiul Bîrlad
(fosta Protecţia plantelor)

Suprafaţă teren-2.350 mp.
Suprafaţă construită –1.197,68mp.
Adresa imobilului- Suburbia Moara Grecilor,Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr.1 mun. Vs.
Valoare inv.-592.200,0.
Suprafaţă teren-6.200mp
Suprafaţă construită- 662,09mp
Adresa imobilului – municipiul Bârlad,str.1 Decembrie,91
Valoare inv.-334.100

Ord.43/1997
H.C.M. nr.1441/1974
H.C.L. M. de jos nr.16/1997
Protocol nr. 812/1997
H.G. nr.651/2002
H.G. nr. 109/2004
H. C.J. nr. 148/2006
H. G. nr. 1724/2004
Protocol nr.2614/4948/2004

H.G. nr. 867/2002
Protocol nr. 1160/2003
OUG. nr.70/2002
H.G. nr. 412/2003
HCJ Vaslui nr.6/2004
H.G. nr.669/1999
HCJ Vaslui nr.26/2006
Proces verbal/ 30.06.2006.
H.G. nr.669/1999
HCJ Vaslui nr.26/2006
Proces verbal/30.06.2006.
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10

11

12

13

Părţi din imobilul format din
teren şi construcţii ,
Municipiul Huşi
(fosta Protecţia Plantelor)
Părţi din imobilul format din
teren şi construcţii ,
oraş Negreşti
(fosta Protecţia Plantelor)
Teren şi clădire „Locuinţe
sociale”
municipiul Bârlad
(Bloc G1)

Canton Puieşti

H.G. nr. 669/1999
HCJ Vaslui nr. 26/2006
Proces verbal /30.06.2006

Suprafaţă teren-3.010mp
Suprafaţă construită- 1.364,51mp.
Adresa imobilului – municipiul Huşi str Huşi-Albiţa nr.12
Valoare inv.-360.900
Suprafaţa teren-1.488 mp.
Suprafaţa construită- 205,50mp.
Adresa imobilului- oraşul Negreşti str.Decebal nr.35
Valoare inv.-59.600,0
Bloc G1, sc.A,4 etaje, 72 camere(fost cămin de fete)
- Suprafaţa utilă-1.280,56 mp.
-Suprafaţa construită- 1674,0mp.
- Suprafaţă teren- 1296,6
Adresa imobilului-Str. Vasile Pârvan, nr.4, municipiul Bârlad
Valoare inv.-282.968,00
Suprafaţă teren aferent -750mp
Clădire Canton nr. corpuri (unu) suprafaţă construită-51,12mp
Magazie nr corp (unu) suprafaţă construită-28,64mp
Beci
nr.corp (unu) suprafaţă construita-28,79mp
Valoare inv.-32.801,4349 lei

H.G. nr. 669/1999
HCJ Vaslui nr.26/2006
Proces verbal /30.06.2006
HCJ Vaslui nr.59/2007
Protocol nr.3207/2007
Legea nr.114/1996

Ord.nr.43/1997 Repub.
Protocol 3869/2331/2000

Anexa nr.2
INVENTAR
II. Bunuri proprietate publică a statului aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui
Nr.
crt.
1
2

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Teren şi construcţii Poligon Delea

Suprafaţă teren-20.700mp
Adresa- str. Delea, Vaslui
Suprafaţă teren-5374mp

Teren şi construcţii
Palatul Administrativ

Actul normativ prin care s-a transmis
dreptul de administrare
H.G. nr. 283/1999

Numărul protocolului
de preluare
625/10.05.1999

HG-590/04.06.2008

6404/7439/29.08.2009

Obs.

Anexa nr.3
INVENTAR
III. Bunuri proprietate publică a judeţului Vaslui aflate în administrarea instituţiilor şi serviciilor publice subordonate
Nr.
crt.
1

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Părţi din imobilul format din teren şi
construcţii-Biblioteca
judeţeană “N.Milescu Spătaru”, mun.Vs

Suprafaţă teren-743,15mp.
Suprafaşă utilă –1148,39mp
Adresa - Piaţa indepedenţei nr.1 Vs

Denumirea instituţiei care Valoarea de
are în administrare bunul inventar
Biblioteca judeţeană
1.603.121,09lei
« Nicolae Milescu
Spătaru “Vaslui

Situaţia juridică

HCJ Vaslui nr.123/2006
Protocol nr.7302/2006
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Părţi din imobilul format din teren şi
construcţii Muzeul Judeţean “Ştefan cel
Mare”,municipiul Vaslui
Terenul şi clădirea Casei Memoriale
“Emil Racoviţă”

Muzeul judeţean”Stefan
Suprafaţă teren – 1.818,91mp.
cel Mare” Vaslui
4.016.662,37lei
Suprafaţă utilă – 2810,78mp
Adresa –Piaţa Independenţei, nr.1, Vs
Suprafaţă teren-120.000mp
Muzeul « Ştefan cel
Suprafaţă constr. – 583mp.
Mare » Vaslui
532.850lei
Adr.- sat Emil Racoviţă, com. Dăneşti
Teren şi clădire Centrul de plasament
Suprafaţă teren-5.420,18mp
Generală de asistenţă
891.552,06
“Elena Farago” Bîrlad
Supraf. constr.-660mp
socială şi protecţia
Adr.- str. I.C. Brătianu, nr.50, Bârlad copilului Vaslui
Teren şi clădire Complex servicii
Suprafaţă teren-7772mp
Direcţia generală de
comunitare nr. 1 Bîrlad
Adresa- B-dul Epureanu, nr.19 Bîrlad asistenţă socială şi
2.232.982,11lei
protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
158.456,13
Teren şi clădire Casa tip familial Bîrlad Suprafaţa de teren- 900mp.
asistenţă socială şi
Supraf. constr.-258,5mp.
Adr.- str. B-dul Epureanu, nr.7 Bîrlad protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
994.940,47
Teren şi clădire Complex de servicii
Suprafaţă teren-1.560,76 mp.
asistenţă socială şi
comunitare Vaslui
Supraf. constr.-468mp.
Adresa- str. Victor Babeş, nr. 1 Vaslui protecţia copilului Vaslui
Teren şi clădire Centru de reabilitare şi
Suprafaţa de teren-816,0 mp.
Direcţia generală de
92.083,92
recuperare pentru copilul cu handicap şi Adresa- sat Fălciu, com. Fălciu
asistenţă socială şi
dizabilităţi Fălciu
protecţia copilului Vaslui
Părţi din imobilul format din teren şi
Suprafaţă teren-3.114,25 mp.
Teatrul “Victor Ion Popa” 2.297.910,0
clădire Teatru “Victor Ion Popa” Bîrlad Suprafaţă construită –2.404,62mp.
Bîrlad
Adresa str. Republicii, nr.268, Bîrlad
Părţi din imobilul format din teren şi
Suprafaţă teren – 1.669,54mp
Muzeul « Vasile
clădire Muzeul « Vasile Pârvan » Bîrlad Suprafaţă constr. – 1.288,57 mp.
Pârvan » Bîrlad
990.464,57lei
Adresa- str. Republicii nr.268, Bîrlad
Teren şi clădire pentru Muzeul « Vasile Suprafaţă teren- 1.983,89 mp.
Muzeul “Vasile Pârvan” 69,03*
Pârvan » «Casa Sturza » Bîrlad
Adr. –str. Vasile Pârvan, nr.4 Bîrlad Bîrlad

13

Spaţii în clădirea fostei Bănci Agricole
Bîrlad
Teren şi clădiri Albiţa, com.Drânceni

14

Teren

15

Teren

Suprafaţa construită1337,99 mp.
Muzeul « Vasile Pârvan » 20.425,18
Adresa- str. Republicii nr.235 Bîrlad Bîrlad
Suprafaţă teren- 360mp.
Direcţia Sanitar
159.236,63
Suprafaţă construită desf.-238,7mp Veterinară şi pt. Siguranţa
Adresa- Vama Albiţa, com.Drânceni Alimentelor Vaslui
Suprafaţă teren – 120mp.
Inspectoratul judeţean al 86,4
Adresa- sat Bumbăta, com Vetrişoaia Poliţiei de Frontieră Vs
Suprafaţă teren – 550mp.
Inspectoratul judeţean al 363,0
Adresa – sat.Stănileşti, com. Stănileşti Poliţiei de frontieră Vs

HCJ Vaslui nr.149/2007
Protocol nr.8051/2007
HCJ Vaslui nr.24/1999

O.U.G. nr.26/1997
Protocol nr.1323/1998
O.U.G. nr.26/1997
HCJ Vaslui nr.124/2006
Potocol nr.7.303/2006
O.U.G. nr.26/1997
Protocol nr.1323/1998
O.U.G. NR.26/1995
Protocol nr. 1323/1998
O.U.G. nr.261/ 2000
Protocol nr. 1323/1998
H.C.M. nr.2268/1954
HCJ Vaslui nr.89/2004
Protocol nr.334/1997
HCJ Vaslui nr.89/2004
Protocol nr.334/1997
HCM nr.2268/1954
Decizia Com. Exec. al Cons.
Popul. jud. Vaslui nr.523/1978
H.G.nr.1224/2001
Protocol nr. 2330/2002
H.G. nr.61/2003
H.CJ.Vaslui nr.151/2004
Protocol nr. 4802/2005
HCJ Vaslui nr.81/2006
Protocol nr. 5923/2006
HCJ Vaslui, nr.81/2006
Protocol nr.5923/2006
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16

17

18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Teren şi clădire Centru de tranzit pentru Supraf. teren-2.964mp.
Direcţia generală de
victime ale traficului de fiinţe umane
Supraf. constr.- 534mp.
asistenţă socială şi
Bumbăta
Adresa- sat Bumbăta, com. Vetrişoaia protecţia copilului Vaslui
Teren şi clădire sat Pogăneşti
Supraf.teren – 6150mp
Direcţia generală de
Supraf constr.- 296,34mp.
asistenţă socială şi
Adresa- Sat Pogăneşti, com. Stănileşti protecţia copilului Vaslui
Imobil cu destinaţia de Gospodărie anexă Supraf. construită- 438mp.
Consiliul local al
Adresa – Str. Aleia Hulubeţ, Vaslui municipiului Vaslui
Teren
Supraf. teren-700mp
Direcţia generală de
Locuinţă protejată
Adresa – oraş Negreşti, str.
asistenţă socială şi
Negreşti
V.Alecsandri, nr. 10
protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
Teren şi clădire oraş Negreşti
Suprafaţă teren-1811 mp.
asistenţă socială şi
Supraf. constr.54,76mp.
Adresa – str. Gării, oraş Negreşti
protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
Teren şi clădire sat Ghermăneşti
Supraf. teren- 7500mp.
asistenţă socială şi
Centru “Respiro”
Supraf. constr. –258,25mp
Adr.- sat Ghermăneşti, com. Drânceni protecţia copilului Vaslui
Teren şi clădire sat Rîşeşti,
Supraf. teren – 7170,29mp.
Direcţia generală de
Supraf. constr.-753,19mp.
asistenţă socială şi
Adresa- sat Rîşeşti, com. Drînceni
protecţia copilului Vaslui
Teren şi clădire sat Rînzeşti
Supraf. teren- 3795mp.
Direcţia generală de
Supraf. constr.- 369,4mp.
asistenţă socială şi
Adresa – sat Rînzeşti, com.Fălciu
protecţia copilului Vaslui
Centrul de Prevenire,
Părţi din imobilul situat în municipiul
Supraf. constr.-202,86mp.
Vaslui
Adresa – str. M.Kogălniceanu, nr. 25, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Vaslui + Biroul
Vaslui
Inspectoratului de Politie
al judetului Vaslui
Imobilul situat în sat. Bogeşti- fosta şcoală Suprafaţă teren – 3.000mp.
Direcţia generală de
Suprafaţă const. – 697 mp.
asistenţă socială şi
Adresa – sat Bogeşti, com.Pogana
protecţia copilului Vaslui
Clădire Policlinica judeţeană Vaslui
Suprafaţă teren – 3.500mp
Spitalul judeţean de
Suprafaţă construită – 1.310mp
urgenţă Vaslui
Adr.- str. M.Kogălniceanu, nr.35, Vs.

195.006.15

HCJ Vaslui, nr.91/2006
Protocol nr.5929/2006

105.610,94

HCJ Vaslui, nr.47/2006
Protocol nr. 5921/2006
HCJ Vaslui nr.81/2006
HCJ Vaslui, nr.47/2006
Protocol nr. 5921/2006

Teren şi clădiri Spitalul nr.2 Vaslui-

4.262.153,14

Părţi din imobilul situat în municipiul
Vaslui

Supraf. constr. utilă –301,28mp
Adresa –str. Castanilor, nr.8, Vaslui

Suprafaţă teren – 29.300mp

Spitalul judeţean de

107.330,06

69,7*

297.794,80
36.400,00

HCJ Vaslui nr.93/2006
Protocol nr.5930/2006
HCJ Vaslui nr.74/2006
Protocol nr. 4644/2006
HCJ Vaslui nr.13/2006
Protocol nr. 1527/2006

648225,77

HCJ Vaslui nr.13/2006
Protocol nr.1527/2006

790.956,50

HCJ Vaslui nr.13/2006
Protocol nr.1527/2006

675.614,25

HCJ Vaslui nr.13/2006
Protocol nr.1527/2006

51.608,44

17822,99

2.257.319,70

HCJ Vaslui nr.14/2006
HCJ Vaslui nr.148/2007
Protocol nr.850/2007-Poliţie
Contr.Comod.3215/40046/2009
Centru Antidrog
HCJ Vaslui nr.91/2004
Protocol nr.1820/2007
HCJ Vaslui nr.24/1999
Protocol nr.797/1160/2003
H.C.J. Vaslui nr.33/2007
Protocol nr.2257/2007
HCJ Vaslui nr.24/1999
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spitalul vechi

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Suprafaţă constr. – 2.490mp
urgenţă Vaslui
Adresa – str. Ghelerter, nr. 2, Vaslui

Teren şi clădire Spital judeţean de urgenţă Suprafaţă teren – 53.000mp.
Vaslui
Supraf. constr. – 3.034mp.
Adresa – str. Ştefan cel Mare, nr.133,
Vaslui
Teren şi clădire Secţia pneumoftiziologie Suprafaţă teren – 17.000mp.
Vaslui
Suprafaţă constr. – 1.191mp.
Adr. – str. Ştefan cel Mare, nr.233,
Vaslui
Teren şi clădire Centrul de recuperare şi Supraf. teren – 7.870 mp.
Supraf constr. – 750mp.
reabilitare neuropsihiatrică
Adresa – sat Mălăeşti, com. Vutcani
Mălăeşti
Teren şi clădire Centrul de îngrijire şi
Suprafaţă teren – 45.000mp.
asistenţă pentru persoane vârstnice
Supraf. constr. – 681mp.
Giurcani
Adresa – sat Giurcani, com.Găgeşti
Teren şi clădire, sat Bogeşti,
Suprafaţă teren 3416mp
Com.Pogana
Supraf.constr. – 635,0 mp.
Adresa – sat Bogeşti, com.Pogana
Teren şi clădire Centru de îngrijire şi
Suprafaţă teren –19.986 mp.
asistenţă pentru persoanele vârstnice Huşi Supraf. constr. – 954,0 mp.
Adresa – şos. Huşi – Stănileşti, nr.9
Suprafaţă teren – 8700mp.
Teren şi clădiri
Centrul de recuperare şi reabilitare pentru Suprafaţă constr. – 1664,37 mp.
persoanele cu handicap, municipiul Huşi Adr. – str. Huşi-Albiţa, nr. 22, Huşi
Suprafaţă teren- 8.800mp.
Teren şi clădiri Direcţia generală de
Suprafaţă constr. 1479mp.
asistenţă socială şi protecţia copilului
Adr.- Suburbia Moara grecilor,
Vaslui. Complex servicii comunitare
Şoseaua Natională Vs –Iaşi, nr.1, Vs
Teren şi clădiri, Vaslui
supraf. teren-13965mp.
supraf. constr.-2025
supraf. desf..-2.100mp.
adresa- str. Filaturii, nr.1, Vaslui
Teren şi clădiri, Vaslui
supraf. teren-7336mp.
supraf. constr.-2503mp.
supraf. desf.-1565mp.
adr.- str. M.Kogălniceanu, nr. 25, Vs
Teren şi clădiri, Negreşti
supraf. teren- 2.800mp.

Spitalul judeţean de
urgenţă Vaslui

11.300.531,12

Spitalul judeţean de
urgenţă Vaslui

2.313.390,0

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui

304.954,29

Protocol nr. 797/1160/2003
H.C.J. Vaslui, nr.33/2007
Protocol nr.2257/2007
HCM nr.1340/1970
Protocol nr.797/1160/2003
H.C.J. Vaslui nr.33/2007
Protocol nr.2257/2007
HCJ Vaslui nr. 24/1999
Protocol nr. 797/1160/2003
H.C.J. Vaslui nr.33/2007
Protocol nr.2257/2007
HCJ Vaslui nr.24/1999

79.824,93

HG. nr. 261/2000

1600377,67

H.G. nr., 261/2000
Protocol nr. 1146/2000

699.614,58

HCJ Vaslui nr.24/1999

2.685.772,46

HCJ Vaslui nr. 24/1999

233.459,94

H.G. nr.120/1998
Contract cumpărare nr. 969/1997
Protocol nr. 1099/2000
Protocol nr. 10578/874/2008
H.C.J.Vaslui nr.91/2004
Protocol nr.1817/2007
Legea nr.84/1995

Consiliul de administraţie 3.777.966,32
al Şcolii speciale cu
clasele I-VIII, „Aurora”,
Vaslui
Consiliul de administraţie 5.807.028,87
al Şcolii speciale de surzi
Vaslui
Consiliul de administraţie 1.343.646,24

H.C.J.Vaslui, nr.91/2004
Protocol nr.1816/2007
Legea nr.84/1995
H.C.J. Vaslui, nr.91/2004
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40

41

42

43

44

45

46

al Şcolii de învăţământ
supraf. constr.- 1050mp.
special Negreşti
supraf. desf.-2.100mp.
adr.- str. V.Alecsandri, nr.3 Negreşti
Teren şi clădiri, Huşi
supraf. teren- 5646mp.
Consiliul de administraţie 4.947.943,17
supraf. constr. –3403mp.
al Şcolii de artă şi meserii
supraf. desf.-7279mp.
„Sfânta Ecaterina” Huşi
adresa – str. Dobrina, nr.2 Huşi
Complex de servicii comunitare nr.2
Supraf. teren-1.200mp.
Direcţia generală de
750.432,13
Bîrlad
Supraf.constr.-576,4mp. Clădire P+4E asistenţă socială şi
adresa- str. V.Pârvan, nr. 4 Bârlad
protecţia copilului Vaslui
Sector de drum
Lungime totală-11,850 km
Regia naţională a
Dj 245Km34+750
pădurilor ROMSILVA,
Direcţia silvică Vaslui
Direcţia generală de
Supraf. teren-8.173mp.
352.191,0
Complex de servicii
asistenţă socială şi
Supraf. constr.-561,0 mp.
comunitare pentru copilul
Clădiri Corp A + Corp B
cu handicap
protecţia copilului Vaslui
adresa- Metalurgiei
Vaslui
Complex de servicii comunitare persoane Supraf. teren-6.150mp.
Direcţia generală de
2994781,79
cu handicap Bîrlad
Supraf. constr.-1650 mp.
asistenţă socială şi
Clădiri Corp A + Corp B
protecţia copilului Vaslui
adresa- Metalurgiei
1.169.268,26
Centrul de asistenţă
Supraf. teren aferent-31797mp.
Teren şi construcţii
Supraf. constr.-704,50 mp. Nivele-P medico-social,
“Centrul de asistenţă medico-social”,
adr.- sat Băceşti. Com.Băceşti ,jud.Vs com.Băceşti
com.Băceşti
Centru de asistenţă
Suprafaţă teren-32952,24mp
Teren şi construcţii
Medico –socială,
Suprafaţa const.-4900mp
“Centru de asistenţă medico-social
3646196
Adresa-sat Codăeşti-Com Codăeşti Com Codăeşti
”,Com.Codăeşti

Protocol nr.1818/2007
Legea nr.84/1995
H.C.J. Vaslui, nr.91/2004
Protocol nr.1819/2007
Legea nr 84/1995
Ord.26/1995

H.C.J.Vaslui, nr.72/2007
Protocol 4248/2007
H.C.J.Vaslui, nr.73/2007
Protocol 4248/2007

H.C.J.Vaslui, nr.73/2007
Protocol 4248/2007

H.C.J.Vaslui, nr.130/2007
Protocol 5913/2007
HCJ Vaslui 173/2007
Protocol nr.505/108/2008

Anexa nr.4 la
INVENTAR
IV. Bunuri proprietate privată a judeţului aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui
Nr.
crt.
1

Denumirea bunului
Imobil situat în satul Bumbăta

2

Imobilul situat în satul Stănileşti

Elemente de identificare
Suprafaţă teren- 2.251,63 mp.
Suprafaţă construită- 252,71mp
Adresa imobilului – sat. Bumbăta, com. Vetrişoaia - intravilan
Suprafaţa de teren-5.151,85
Suprafaţa construită- 444,09mp.
Adresa imobilului – satul Stănileşti, com. Stănileşti - intravilan

Valoare
57.119

102.252

Situaţia juridică
H.G. nr. 1864/2006
Protocol nr.2393/2006
HCJ Vaslui nr.145/2006
H.G. nr.1864/2006
Protocol nr.2391/2006
HCJ Vaslui nr.145/2006
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3

4

Imobilul situat în satul Vetrişoaia Suprafaţa teren-7.671,01 mp.
Suprafaţa construită- 743,47 mp.
Adresa imobilului – satul Vetrişoaia , com. Vetrişoaia- intravilan
Imobil situat în municipiul Vaslui Suprafaţă teren-470,85 mp.
Suprafaţă constr. –643,95mp.
Adresa –str. M. Kogălniceanu, nr.35, Vaslui

130.736

46.126,30

H.G. nr.1864/2006
Protocol nr. 2389/2006
HCJ Vaslui n.145/2006
H.G. nr.867/2002
Protocol nr. 1160/2003
HCJ Vaslui nr.73/2006

Anexa nr.5
INVENTAR
V. Bunuri din domeniul privat/ public al judeţului Vaslui aflate în folosinţă gratuită , pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ
Nr.
crt.
1

Denumirea bunului

Elemente de indetificare

Teren şi clădire sat Gura
Albeşti

Suprafaţa de teren- 1.517,68 mp.
Adresa – Sat Gura Albeşti, com. Albeşti

2

Teren

3

Spaţii

4

Părţi din imobil compus din
teren şi construcţii

Suprafaţă teren- 1000mp.
Adresa- sat Giurcani ,com.Găgeşti
Suprafaţa constr. –145,1 mp.
Adresa – Str. Republicii nr.235, Bîrlad
Suprafaţă construita-178mp
Supr. teren aferent,cale de acces 511mp.
Adresa-B-dul Epureanu nr 19 Bîrlad

Denumirea instituţiei care are în
administrare bunul
Parohia Crasna, com. Albeşti

Valoarea de
inventar-lei
32.827

Fundaţia” Noi şi Voi”
Societatea „Academia Bîrlădeană”

21,64

Parohia “Adormirea Maicii
Domnului şi Sf.Stelian”.
Bîrlad

1288,03lei

Situaţia juridică
HCJ Vaslui, nr.101/2005
HCJ Vaslui nr.59/2006
Protocol nr. 4045/2006
H.CJ Vaslui nr.82/2006
HCJ Vaslui nr. 64/2005
Protocol nr. 5554/2005
HCJ nr.20/2008
Contract comodat
Nr.3719-2009

Anexa nr. 6 la
Hotărârea nr.100/2009
Inventar
VI. Bunuri proprietate publică a judeţului Vaslui închiriate/concesionate/comodat
Nr. Denumirea bunului Elemente
crt.
identificare

1

Teren 15 mp

Centrul de
plasament nr. 2
Bîrlad, str.
Epureanu, nr. 19

Denumirea
instituţiei care
are în
administrare
bunul
D.G.AS.P.C.
Vaslui

Denumirea
Numărul Hotărârii Număr contract de
Chiria stabilită şi Cota parte a
chiriaşului/
Consiliului
închiriere/concesiune încasată
judeţului
concesionarului judeţean Vaslui
prin care s-a
aprobat închirierea
S.C. Popa Ene HCJ Vaslui nr.
410/1998
2 $/mp.
50%
SRL Bîrlad
19/1999
Act adiţional nr.
2058/1999
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2

3

4

5

6

7

8

9

Teren 13mp.

Centrul de
D.G.A.S.P.C. A.F. Ivanovici HCJ Vaslui nr.
plasament nr. 2 Vaslui
Ion Bîrlad
19/2000
Bîrlad str.
Epureanu nr. 2
Bîrlad
Părţi din imobilul Imobilul, fost
Consiliu
Inspectoratul
HCJ Vaslui nr.
situat în municipiul Banca agricolă judeţean Vaslui teritorial de
34/2002
Bîrlad
Bîrlad,, str.
muncă
Suprafaţă-209,7 mp Republicii, nr.235
Inspectoratul de HCJ Vaslui
Părţi din imobilul Imobil fost Banca Consiliul
situat în municipiul Agricolă Bîrlad, judeţean Vaslui Stat în Constucţii nr.34/2002
Bîrlad
str. Republicii
-Vaslui
Suprafaţă-20,34 mp nr.235
Teren 30 mp.
Spitalul judeţean Spitalul
S.C PACRIS
HCJ Vaslui,
Vaslui, str. Ştefan judeţean Vaslui SRL Vaslui
nr.94/2006
cel Mare, nr.233
Imobil Imobil format din
S.C. TRANSMIR HCJ Vaslui
concesionat
teren şi
Consiliul
SRL Murgeni
nr.76/2005
construcţii, fostă Judeţean
unitate de
Vaslui
grăniceri, situat în
sat Cârja, com.
Murgeni
Partidul
HCJ Vaslui
Părţi din imobil
Imobil,municipiul Consiliul
174,43mp
Vaslui, str.Ştefan judeţean Vaslui Democrat-Filiala nr.149/2006
Vaslui
cel Mare nr.70
Părţi din imobil
Imobil,municipiul Consiliul
S.C
HCJ Vaslui
98,13mp
Vaslui, str.Ştefan judeţean Vaslui AQUAVAS
nr.60/2007
cel Mare nr.70
S.A Vaslui
Teren şi clădiri
Supraf. utilă.-1641,58 mp.
S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri SA
situate în municipiul Supraţaţă teren- 10.353,02mp
Vaslui
Vaslui
Adresa – str. Castanilor, nr. 8 ,
Vaslui

27/1998
Act adiţional nr.
2059/1999

2$/mp

50%

1069/2002
Act adiţional
nr.1539/2008

574,77euro/lună 100%

343/2004
Act adiţional
nr.1345/2008

3,2 euro/mp

100%

751/2006

11,2 euro/mp

30%

Contract nr330/2006

2.255 Ron/an

100%

Act adiţional nr1614/
2008

88/2007

305,25Ron/lună

3457/2007

676,26euro/lună

1.249.820,89

Contract Comodat nr.
9/11.05.2006
Act adiţional nr.1/2007
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JUDEŢUL VASLUI VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
privind situaţia gestionării bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui, pe anul 2008
Doamnelor şi domnilor consilieri,
În conformitate cu dispoziţiile art.122 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă prezint spre analiză, prin prezentul
raport, modul cum au fost gestionate bunurile proprietate publică şi privată a jud Vaslui, pe anul 2008.
În baza inventarului întocmit la finele anului 2008, în conturile contabile ale Consiliului judeţean
Vaslui sunt înregistrate toate bunurile care, potrivit legii, sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes
public , a căror apartenenţă a fost atestată prin Hotărârea de Guvern nr.1361/2001, şi se află în
proprietatea judeţului şi/sau în administrarea autorităţii publice judeţene precum şi a celor care
constituie proprietatea privată a judeţului, prevăzute în anexele nr.1-6 la proiectul de hotărâre.
De la data atestării prin H.G nr.1361/2001 şi până în prezent, inventarul domeniului public al
judeţului Vaslui a suferit modificări generate de dobândirea unor bunuri prin achiziţii, prin donaţie, de
trecerea unor bunuri din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului, de transmiterea
din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Vaslui, precum şi din domeniul public
al judeţului în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui.
Modificările intervenite în structura inventarului bunurilor din domeniul public au fost
constatate prin H.G nr.162/2008.
Inventarierea s-a efectuat cu respectarea dispoziţiilor Ordinului nr. 1.753/22.11.2004 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv, emise
de Ministerul Finanţelor Publice. Inventarierea bunurilor s-a făcut pe liste de inventariere distinct,
după cum se află în administrarea directă a Consiliului judeţean Vaslui sau a instituţiilor publice de
interes judeţean.
Inventarierea bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului s-a realizat de către comisia de
inventariere constituită în acest scop prin Dispoziţia nr. 335/09.09.2008 a Preşedintelui Consiliului
judeţean Vaslui.
Astfel au fost evidenţiate ca fiind proprietate publică a judeţului şi în administrarea
Consiliului judeţean Vaslui drumurile şi podurile judeţene, Monumentul ecvestru Ştefan cel Mare,
terenul arabil din extravilan situat în comuna Roşieşti, părţi din imobilul situat în municipiul Vaslui,
str. Ştefan cel Mare, nr.70, părţi din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.64,
imobil Centrul de asistenţă medico-socială Ghermăneşti, imobil situat în municipiul Vaslui suburbia
Moara Grecilor Şoseaua Naţională nr.1, imobil situat în municipiul Bîrlad, str. 1 Decembrie, nr. 91,
imobil situat în municipiul Huşi str. Huşi – Albiţa nr.12, imobil situat în oraşul Negreşti str.Decebal
nr.35, precum şi un bloc de locuinţe şi terenul aferent situat în situat în municipiul Bîrlad (Anexa
nr.1), la proiectul de hotărâre.
În administrarea Consiliului judeţean Vaslui se află şi construcţiile cu terenul aferent – Poligon
Delea şi Palatul Administrativ din municipiul Vaslui, proprietate publică a statului (Anexa nr.2), la
proiectul de hotărâre.
În cursul anului 2008, în conformitate cu prevederile H.G nr.590/2008 şi în baza protocolului
nr.6404/1743/2008 s-a preluat imobilul Palat administrativ aflat în proprietatea publică a statului din
administrarea Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, pe
perioada executării lucrărilor de consolidare a acestuia, urmând să fie obţinute fondurile necesare
pentru reparaţiile ce vor fi efectuate.
În proprietatea publică a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui sunt
inventariate la finele anului 2008, bunuri în valoare de 3.760.987,5549 lei.
Bunurile proprietate publică care se află în administrarea instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate sunt constituite din 46 clădiri şi terenurile aferente cu o valoare de inventar de
67.444.494,17lei (Anexa nr. 3), la proiectul de hotărâre.
Tot în anul 2008 prin Hotărârile Consiliului Judetean nr.173/2007 şi Consiliului local al
comunei Codăeşti nr.11/2007 precum şi prin protocolul nr.505/4018/2008 a fost preluat imobilul
„Centru de asistenţă medico-socială Codăeşti din proprietatea publică a comunei Codăeşti” în
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proprietatea publică a judeţului Vaslui.
Referitor la administrarea bunurilor imobile proprietate publică a judeţului Vaslui menţionez
faptul că multe imobile se află într-o stare destul de avansată de uzură fiind necesare fonduri pentru
reabilitarea şi întreţinerea acestora. În aceste condiţii se impune elaborarea unei strategii de
administrarea a acestor bunuri astfel încât să se asigure gestionarea eficientă a patrimoniului.
În proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui se află un
număr de 4 clădiri şi terenurile aferente cu o valoare de inventar de 336.233,3 lei (Anexa nr. 4), la
proiectul de hotărâre.
Au fost date în folosinţă gratuită, pe termen limitat, la persoane fără scop lucrativ două
terenuri situate în sat Gura Albeşti, com. Albeşti şi sat Giurcani, com. Găgeşti, părţi din imobilul situat
în municipiul Bârlad, b-dul Epureanu nr.19, precum şi spaţiile în suprafaţă construită de 145,1mp, din
imobilul situat în municipiul Bîrlad, str. Republicii nr. 235, valoarea de inventar a acestor imobile
fiind de 34.136,67 lei(Anexa nr. 5), la proiectul de hotărâre.
Şi în perioada supusă analizei s-a menţinut închirierea/concesionarea unui număr de 9 terenuri,
spaţii şi imobile, proprietate publică a judeţului Vaslui (Anexa nr.6) la proiectul de hotărâre.
De asemenea, în anul 2008 s-au realizat documentaţiile cadastrale pentru 6 imobile(imobil situat
în municipiul Vaslui, suburbia Moara Grecilor, Şoseaua naţională Vaslui-Iaşi nr.1, imobil situat în
municipiul Bârlad, Str. 1Decembrie nr.91, imobil situat în municipiul Huşi, str.Huşi-Albiţa nr.12,
imobil situat în oraşul Negreşti, str.Decebal nr.35, imobil situat în municipiul Vaslui str. Filaturii nr.9
şi imobilul situat în oraşul Negreşti Str. Vasile Alecsandri) şi au fost înscrise în cartea funciară, pentru
ca dreptul de proprietate asupra acestora să fie opozabil terţilor.
În anul 2009 sunt prevăzute a se realiza un număr de 2 documentaţii cadastrale(Palatul
Administrativ şi Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti), urmând ca în anii următori să fie
întocmite documentaţiile cadastrale pentru următoarele imobile aflate în proprietatea publică a
judeţului (imobil “Şcoala specială” situat în sat Bogeşti com.Pogana, imobil „Şcoala Specială pentru
surzi” situat în municipiul Vaslui, imobil „Bloc G1” situat în municipiul Bârlad, „Statuia ecvestră”
situată în satul Băcăoani, com.Muntenii de Jos, imobil ”Centru respiro” situat în sat Ghermăneşti,
comuna Drânceni, imobil „Locuinţă protejată” situat în oraşul Negreşti, imobil „Spital nr.2” situat în
municipiul Vaslui, imobil „Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice” situat în
municipiul Huşi, imobil „Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoanele cu handicap”, situat în
municipiul Huşi, imobil „Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică situat în sat Mălăeşti,
com.Vutcani”).
Acţiunea de inventariere s-a desfăşurat conform procedurilor operaţionale de organizare şi
desfăşurare a procesului de inventariere şi a avut drept scop inventarierea bunurilor aparţinând
domeniului public şi privat al judeţului Vaslui.
Pe baza datelor prezentate de comisia de inventariere şi în urma valorificării rezultatelor
operaţiunii de inventariere, a rezultat faptul că operaţiunea a fost finalizată şi materializată în termenul
legal, nu s-au constatat deficienţe şi nu s-au înregistrat diferenţe.
Faţă de cele prezentate mai sus, consider că, în anul 2008, gestionarea bunurilor din domeniul
public şi privat al judeţului Vaslui, s-a realizat în mod corespunzător şi legal, prin reprezentanţii
compartimentelor de specialitate, din cadrul aparatului propriu al Consiliului judeţean Vaslui, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.101/2009
privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi
refuncţionalizare bloc G1” din municipiul Bîrlad, str. Vasile Pârvan, nr. 4
având în vedere Hotărârile Consiliului judeţean Vaslui nr.4/2007, privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reabilitare şi refuncţionalizare Bloc
G1”, din municipiul Bîrlad, str. Vasile Pârvan, nr.4 şi nr.143 privind actualizarea indicatorilor
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tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reabilitare şi refuncţionalizare Bloc G1” din
municipiul Bîrlad, str. Vasile Pârvan, nr.4;
având în vedere prevederile art.44 alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, republicată;
în temeiul art.91 alin. (1) lit b), alin. (3) 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă valoarea reactualizată a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc G1”, din municipiul Bîrlad, str. Vasile Pârvan, nr. 4,
proprietate publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, prevăzuţi în
anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2 - Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 143/2008 privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc G1” din
municipiul Bîrlad, str. Vasile Pârvan, nr, 4, se modifică în mod corespunzător.
Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Direcţia tehnică,
economic şi Biroul Contabilitate.
Vaslui, 31 iulie 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

ANEXA
la Hotărârea Nr.101/2009
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI
ai obiectivului de investiţie
„REABILITARE ŞI REFUNCŢIONALIZARE BLOC G1
din municipiul Bîrlad, str. Vasile Pârvan, nr. 4
1. Valoarea de investiţie
Din care C+M
2. Durata de realizare
3. Arie desfăşurată
4. Aria utilă totală
5. Aria locuibilă
6. Număr total apartamente

2.442.630 lei
2.231.280 lei
24 luni
1.670 mp
1.377 mp
1.064 mp
39

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului
de investitie „REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE BLOC G 1”
din municipiul BARLAD , str. Vasile Parvan , nr. 4
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI
Consiliul Judeţean Vaslui are in administrare conform H.G.1361 / 2001 privind atestarea
domeniului public , imobilul proprietate publică , situat in municipiul Barlad , str. Vasile Parvan
, nr. 4 , construit in anul 1970 .
Acest imobil este compus din 60 + 30 camere cu utilitati comune .
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La data intocmirii documentatii s-au semnalat urmatoarele tipuri principale de degradari :
- degradarea termohidroizolatiei blocului si infiltratii majore de apa prin planseul terasa ;
- fenomene de condens interior, care in unele cazuri au condus la aparitia mucegaiului ;
- diminuarea rezistentei termice a elementelor de inchidere si degradarea acestora;
- infiltratii de aer mari prin tamplaria de lemn veche si degradata ;
- distrugerea si lipsa ferestrelor la corpul de legatura (Tronson II) ;
- degradarea tencuielilor exterioare si interioare ;
- grupurile sanitare sunt complet distruse si nefolosibile ;
- instalatiile sanitare sunt complet distruse, blocul neavand sursa de apa potabila ;
- instalatia termica interioara complet distrusa, blocul fiind practic neincalzit ;
- instalatia electrica interioara se bazeaza pe improvizatii si prezinta un pericol pentru
locatari ;
Exploatarea necorespunzatoare a cladirii s-a accentuat in perioada de cind aceasta este ocupata
de fam. de rromi (1990-2004) cind gradul de degr., lipsa de intretinere si depreciere a crescut simtitor.
Folosirea la comun a grupurilor sanitare, proasta administrare si gospodarire a locatarilor,
lipsa de interes si civilizatie a acestor au condus la degradari majore in zona Tronson II de cladire
(tencuieli cazute, alterarea structurii inchiderilor din caramida prin umezirea excesiva a peretilor,
tamplaria uzata si neintretinuta, infiltratiile de apa in placa planseelor peste niveluri).
Datorita lipsei resurselor bugetare din anii anteriori , pana in prezent , la acest obiectiv
s-au efectuat doar lucrări de reparaţii si întreţinere .
In prezent se lucrează la reabilitarea si refuncţionalizarea imobilului .
Astfel se vor realiza 39 de apartamente fiecare cu bucatarie si grup sanitar propriu ,
din care 15 cu doua camere si 24 cu o camera .
Alimentarea cu energie termica se va face dintr-o centrala cu functionare pe gaze
naturale printr-un bransament de la reteaua de distributie stradala .
Proiectarea şi realizarea branşamentului şi a instalaţiei interioare de gaze naturale trebuie să
fie făcută de o firmă autorizată .Valoarea conform proiectului este de 98500 lei . Propunem
reacualizarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectului de investiţie cu suma de 98500 lei .
In urma realizarii acestor lucrari va spori gradul de siguranta si confort in exploatare
iar utilitatile vor fi asigurate in mod corespunzator .
Din aceste considerente tehnice rezulta necesitatea si oportunitatea efectuarii acestor
lucrari prin aprobarea indicatorilor tehnico – economici astfel incat sa se preintampine
degradarea totala a acestui imobil .
Datele tehnice si cele financiare sânt cuprinse in Proiectul tehnic.
Faţă de cele arătate mai sus , vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentata .
PREŞEDINTE,
ing. Mihalachi Vasile
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.102/2009
privind aprobarea „Programului de pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile
judeţene în perioada de iarnă 2009 – 2010”
având în vedere prevederile art.22 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată;
în temeiul dispoziţiilor prevăzute la art.91, alin. (1), lit. „d”, alin. (5), lit. „a” pct. 12 şi art.97,
alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 – Se aprobă „Programul de pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile
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judeţene în perioada de iarnă 2009 – 2010”, prevăzut în anexele nr.1, 2, 3 , 3 a, 4, 5, 6 şi 7 care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă Caietul de Sarcini privind „Deszăpezirea şi combaterea poleiului pe
drumurile judeţene în perioada de iarnă 2009 – 2010”, prevăzut în Anexa nr.7.
Art.3 – Lucrările prevăzute în programul nominalizat la art.1 se vor executa pe întreaga reţea
de drumuri judeţene a judeţului Vaslui, pe bază de contract atribuit prin licitaţie publică deschisă.
Art.4 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia
tehnică a Consiliului judeţean Vaslui.
Vaslui, 31 iulie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

• Anexele poate fi consultată pe siteul Consiliului judeţean Vaslui: www.cjvs.ro
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDI NTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de pregătire,
deszăpezire şi combaterea poleiului în perioada de iarnă 2009 - 2010"
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI
Consiliul judeţean în calitate de administrator al drumurilor judeţene are obligaţia ca, pentru
perioada de iarnă, să adopte măsuri specifice pentru pregătirea drumurilor, executarea lucrărilor de
deszăpezire şi combaterea poleiului având drept scop asigurarea fluenţei traficului rutier în condiţii de
deplină siguranţă.
În acest scop se propune adoptarea unui „Program de pregătire, deszăpezire şi combatere a
poleiului în perioada de iarnă 2009 – 2010”.
Prin programul prezentat s-au determinat :
a) sectoarele de drumuri judeţene pe care se va acţiona pentru deszăpezire şi combatere a
poleiului în lungime de 918,00 km;
b) sectoarele de drumuri judeţene pe nivele de viabilitate avându-se în vedere gradul de
urgenţă al intervenţiilor:
• gradul I are în vedere asigurarea legăturilor cu staţiile de cale ferată, cu judeţele limitrofe şi
drumurile naţionale;
• gradul II cuprinde drumurile judeţene care asigură legătura cu centrele de comună;
• gradul III cuprinde drumurile judeţene care trebuiesc menţinute în stare de viabilitate;
• gradul IV cuprinde restul drumurilor judeţene pe care se va interveni în cazuri deosebite.
Pentru realizarea acţiunilor de deszăpezire şi combatere a poleiului s-au evaluat prin program:
- necesarul de materiale antiderapante (anexele nr. 3 – 3a);
- necesarul de utilaje şi mijloace de transport ce va acţiona la lucrările specifice iernii (anexa
nr. 4);
- necesarul pentru cantităţile de carburanţi şi lubrefianţi ce se vor asigura – în stoc – pentru
14 zile de funcţionare intr-un singur schimb (anexa nr. 5);
Ţinându-se seama de experienţa anilor anteriori, prin programul prezentat s-a estimat şi
efortul financiar pe care trebuie să-l facem în această iarnă (anexa nr. 6).
S-a estimat un necesar de 1.000.135,34 lei repartizat astfel:
- deszăpezire manuală şi mecanică, combatere polei 848.985,63 lei
- aprovizionarea cu materiale pentru combaterea poleiului 151.149,71 lei
Cunoscându-se situaţia austeră a bugetului propriu pe acest an, nu se vor putea asigura sumele
la nivelul celor estimate. Din acest motiv, se vor executa lucrări în limita fondurilor prevăzute în
bugetul propriu pe anul 2009 şi a celor ce se vor prevedea pentru anul 2010.
Prin program s-a prevăzut ca lucrările specifice sezonului de iarnă 2009 - 2010 să fie realizate
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la nivelul întregului judeţ.
Având în vedere necesitatea asigurării măsurilor şi mijloacelor de intervenţie pe drumurile
judeţene în iarna 2009 - 2010 vă propun să adoptăm proiectul de hotărâre în forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Ing. Mihalachi Vasile
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.103/2009
privind modificarea statului de funcţii al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad
având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind
propunerea de modificare a statului de funcţii al personalului din Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;
în conformitate cu prevederile art.7 şi art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.10/2008 privind
nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale,
coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2009;
în temeiul art.91 alin 1 lit „a”, alin 2 lit „c” şi a art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă transformarea postului de contabil-şef serviciu, cu nivel de studii medii
treapta IA din cadrul serviciului financiar-contabilitate, în economist-şef serviciu, cu nivel de studii
superioare gradul II, în vederea promovării persoanei ca urmare a absolvirii studiilor superioare de
lungă durată.
Art.2 – Poziţia nr.83 din Statul de funcţii al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion
Popa” Bârlad, prevăzut în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr.147/2007, se
modifică în mod corespunzător.
Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Teatrul „V. Ion Popa” Bârlad.
Vaslui, 31 iulie 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 statului de funcţii al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad
Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului „V. I. Popa” Bârlad ce
se prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea d-voastră este elaborat având în vedere solicitarea
conducerii instituţiei prin adresa nr.1372/21.07.2009 şi în temeiul prevederilor art.104 alin. (2) lit.„a”
din Legea nr.215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulter.
În conformitate cu prevederile art.7 şi art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.10/2008 privind
nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea
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154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale,
coroborate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.41/2009, promovarea persoanelor care au
absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin
transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior. Absolvenţii
învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare
studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au
absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la
care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut. În acest context propun
transformarea postului de contabil-şef serviciu, cu nivel de studii medii treapta IA din cadrul
serviciului financiar-contabilitate, în economist-şef serviciu, cu nivel de studii superioare gradul II în
vederea promovării persoanei ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată:
Având în vedere prevederile legale de mai sus menţionate, supun dezbaterii şi aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A NR.104/2009
privind modificarea statului de funcţii al
Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui privind
propunerea de modificare a statului de funcţii al Bibliotecii Jud. „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
în conformitate cu prevederile art.7 şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind
nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale,
coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2009;
în temeiul art. 91 alin 1 lit „a”, alin 2 lit „c” şi a art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă transformarea postului de bibliotecar, cu nivel de studii medii treapta IA
din cadrul compartimentului Sala Periodice, în bibliotecar, cu nivel de studii superioare gradul IA, în
vederea promovării persoanei ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată.
Art. 2 – Poziţia nr. 45 din Statul de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene
„Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, prevăzut în Anexa 2 la Hotărârea nr. 78/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Biblioteca Judeţeana „Nicolae
Milescu Spătarul” Vaslui
Vaslui, 31 iulie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii
al Bibliotecii Judeţene „ Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Nicolae
Milescu Spătarul” Vaslui ce se prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră este elaborat
având în vedere solicitarea conducerii instituţiei prin adresa nr.596/21.07.2009 şi în temeiul
prevederilor art.104 alin. (2) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.7 şi art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.10/2008 privind
nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale,
coroborate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.1/2009, promovarea persoanelor care au absolvit
studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin
transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior. Absolvenţii
învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare
studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au
absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la
care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut. În acest context propun
transformarea postului de bibliotecar, cu nivel de studii medii treapta IA din cadrul
compartimentului Sala Periodice, în bibliotecar, cu nivel de studii superioare gradul IA, în vederea
promovării persoanei ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată.
Având în vedere prevederile legale de mai sus menţionate, supun dezbaterii şi aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 26 iunie 2009, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Vaslui, care are loc la ora
16,00
ORA 16,00
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, deschide lucrările
şedinţei arătând că din numărul total de 32 de consilieri în funcţie, participă la lucrări un număr de 30
de consilieri, lipsind doi consilieri: Branişte Sorin şi Dogaru Cătălin.
Declară deschise lucrările acesteia.
Din partea Instituţiei prefectului participă domnul Ioan Ţibulcă - prefect al jud. Vaslui.
Ca invitaţi iau parte:
- domnul Ionel-Ştefănică Armeanu, director general, Direcţia generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui;
- doamna Rinder Ana Smaranda, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
- domnul locotenent-colonel Ioan Teofil Costin, comandantul Centrului militar jud Vaslui;
- doamna Mocanu Ramona Maria, director coordonator al Agenţiei judeţene pentru
prestaţii sociale Vaslui;
- doamna Lazăr Alina Carmen;
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- domnul Marin Dumitru;
- domnul Trifan Ciprian Ionuţ;
- directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jud,
- reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de radio şi televiziune.
*
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui
Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi, proiect care a
fost adus la cunoştinţă publică prin publicarea în ziarul „Obiectiv de Vaslui” din 19 iunie a.c. şi prin
difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier
judeţean al doamnei Mocanu Ramona Maria;
2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier
judeţean al domnului Mitrea Remus;
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni;
4. Proiect de hotărâre prin care se ia act de Sentinţa civilă a Tribunalului Vaslui nr.142/CA din
26 mai 2009;
5. Depunerea jurământului de către consilierii judeţeni ale căror mandate au fost validate;
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al jud. Vaslui pe anul 2009;
7.Proiect de hot. privind rectificarea a II-a a fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009;
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în
afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
9. Proiect 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;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consiliul Local-Responsabilitate şi
Profesionalism” şi a cheltuielilor legate de proiect;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului
„Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” şi a cheltuielilor legate de proiect;
12. Proiect 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”;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul VasluiRomânia şi Raionul Ştefan Vodă-Republica Moldova;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui România şi Raionul Soroca - Republica Moldova;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui România şi Raionul Orhei - Republica Moldova;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii
comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului şi în administrarea
Consiliului judeţean Vaslui;
17. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în
municipiul Vaslui, suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţională Vaslui, din administrarea Consiliului
judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor din
localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi în
administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
19. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor terenuri cu destinaţia de staţie de
transfer deşeuri din administrarea Consiliilor locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraş
Negreşti în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
20. Proiect de hotărâre pentru 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 ;
21. Proiect de hotărâre privind eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru protecţia
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copilului Vaslui;
22. Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal
2008 în cadrul „Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de
interes general pe anul 2008”, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general;
23. Raport de activitate din partea delegaţiei constituite pentru participarea la a doua Reuniune
a Reţelei Regionale de Tineret a Adunării Regiunilor Europei de la Krzyzova-Wroclaw, Polonia 21-22
mai 2009.

*
Vă propun suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre:
24. Proiect 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.
Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru”, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobată.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă dumneavoastră mai aveţi alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi ?
Dacă nu sunt, supun votului proiectul ordinii de zi prezentat.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 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 ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 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.
*
Domnul Vasile Mihalachi
După cum aţi putut vedea, faţă de materialele de pe ordinea de zi aţi mai primit Raportul de
activitate al Observatorului judeţean pentru drepturile copilului Vaslui, raport solicitat în şedinţa
anterioară de domnul consilier Juverdeanu Alin Florian şi o adresă de la Organizaţia teritorială Orhei a
Uniunii Naţionale a Veteranilor Războiului pentru Apărarea Independenţei şi Integrităţii Teritoriale a
Republicii Moldova 1991-1992.
*
74

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 21
pentru care, fiind cu privire la persoane, vom utiliza votul secret, potrivit prevederilor art.45 alin.(5)
din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la adoptarea
proiectelor de hotărâri.
*
Domnul Vasile Mihalachi
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 6, 7
şi 8 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie şi preşedinte (17), şi a
proiectelor de hotărâri de la punctele 16, 17, 18 şi 19 pentru adoptarea cărora 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 20 mai 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 20 mai 2009.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului judeţean
din data de 20 mai 2009.
*
Domnul Dumitru Buzatu
Am o rugăminte la reprezentanţii mass –media. După prezentarea ordinii de zi, vă rog să vă
retrageţi dincolo de careu, deoarece nu avem posib. să ne vedem când luăm cuvântul. Vă mulţumesc.
Domnul Vasile Mihalachi
I. La primul punct dezbatem proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, prin
demisie, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Mocanu Ramona Maria.
Dau cuvântul d-lui secretar Stoica pentru a ne prezenta proiectul de hot. supus dezbaterii.
Domnul Gheorghe Stoica
Având în vedere că demisia este un act unilateral de voinţă, nu ne rămâne decât să luăm act
de aceasta.
Domnul Gheorghe Croitoru
Noi nu ne putem opune?
Domnul Vasile Mihalachi
Bineînţeles că da. Să o întrebăm pe doamna Mocanu dacă îşi menţine în continuare
demisia?
Doamna Ramona Mocanu
O menţin în continuare .
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.
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Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
II. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul doi dezbatem proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, prin
demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mitrea Remus.
Dau cuvântul domnului secretar Stoica pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre supus
dezbaterii.
Domnul Gheorghe Stoica
Este aceeaşi situaţie ca şi la proiectul de hotărâre anterior. Este vorba despre demisia
domnului consilier Mitrea Remus.
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 ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
III. La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind validarea
mandatelor unor consilieri judeţeni.
Dau cuvântul domnului consilier Viorel Petcu, preşedintele Comisiei de validare, pentru a
prezenta procesul-verbal cu privire la validarea mandatelor cons. supleanţi şi proiectului de hotărâre.
Domnul Viorel Petcu
Comisia de validare, constituită din cinci membri, din care astăzi unul a fost absent, în
urma examinării legalităţii alegerii doamnei Lazăr Alina-Carmen şi a domnului Trifan Ionuţ- Ciprian,
consilieri supleanţi aleşi la data de 1 iunie 2008 pe lista Partidului Social Democrat, a constatat
următoarele:
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- au fost respectate dispoziţiile legale cu privire la alegerea consilierilor supleanţi;
- există confirmarea, sub semnătura conducerii Partidului Social Democrat - Organizaţia
judeţeană Vaslui, potrivit căreia doamna Lazăr Alina-Carmen şi domnul Trifan Ciprian - Ionuţ,
înscrişi pe lista de candidaţi a locurilor devenite vacante, fac parte din partid.
În consecinţă, Comisia a hotărât să propună validarea doamnei Lazăr Alina Carmen şi a
domnului Trifan Ciprian -Ionuţ.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Îi veţi cunoaşte pe consilierii validaţi în momentul în care vor depune
jurământul. Dacă aveţi de pus vreo întrebare, vă rog să o puneţi. Nu aveţi? Trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IV. La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre prin care se ia
act de Sentinţa civilă a Tribunalului Vaslui nr.142/CA din 26 mai 2009.
Dau cuvântul domnului secretar Stoica pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Actele emise de autorităţile locale sunt supuse controlului judecătoresc. În cazul de faţă,
domnul profesor Marin a atacat la instanţa de contencios administrativ Hotărârea Consiliul judetean
Vaslui nr. 76/2008 cerând anularea parţială a acesteia. Este vorba de hotărârea prin care a fost
invalidat mandatul domnului Marin deoarece nu îndeplinea una din condiţiile de eligibilitate, respectiv
cea privind apartenenţa la formaţiunea politică.
Având în vedere că sentinţele judecătoreşti sunt obligatorii, nu ne rămâne decât să luăm act
de aceasta şi să o punem în aplicare.
Domnul Dumitru Buzatu
Sigur că noi trebuie să punem în aplicare o hotărâre judecătorească, chiar dacă este
strâmbă. Eu nu ştiu nici o situaţie în care judecătorii pot să valideze sau să invalideze un mandat.
Actele normative în vigoare prevăd că validarea unui consilier judeţean se face de către comisia de
validare. Judecătorul care a dat sentinţa a procedat greşit. Trebuie să recurgem la o cale extraordinară
de atac, ne vom adresa Consiliului Superior al Magistraturii. Cum este posibil ca un judecător să nu
ţină cont de lege? Secretarul şi cei de la juridic să se ocupe de acest aspect. Nu mă interesează
persoana în cauză, admit că orice persoană îndreptăţită poate să facă parte din consiliul judeţean, dar
cu respectarea legii.
Domnul Vasile Mihalachi
De acord cu dumneavoastră, doar că orice hotărâre judecătorească trebuie pusă în aplicare.
Domnul Gheorghe Stoica
Vom face recurs. Am cerut motivarea sentinţei tot în acest sens, dar nu am primit-o încă.
Domnul Vasile Mihalachi
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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 ? 24 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?4 abţineri: Butnaru Liviu, Dumitriu Sorin, Juverdeanu Alin, Samson
Adrian.
În majoritate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
Domnul Corneliu Bichineţ
Am o nedumerire. Domnul Marin, cărui partid aparţine? Partidului Naţional Liberal? Ca un
paradox, s-au abţinut de la vot cei care fac parte din acelaşi partid. Poate îşi motivează votul.
Domnul Alin Juverdeanu
Noi suntem pentru respectarea legii, în speţă respectarea hotărârii judecătoreşti. Însă, în
cadrul delegaţiei permanente a partidului, situaţia domnului Marin a avut un alt rezultat. Domnul
Marin nu mai face parte din PNL.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule secretar, ce înseamnă douăzeci şi patru la patru?
Domnul Gheorghe Stoica
Se votează.
Domnul Dumitru Buzatu
Îi rog încă o dată pe cei care filmează să treacă în spate. Nu putem trece cu privirea prin
corpurile dumneavoastră.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Continuăm cu punctul cinci de pe ordinea de zi, cel privind depunerea jurământului de
către consilierii supleanţi ale căror mandate au fost validate.
O invit pe doamna Lazăr Alina -Carmen pentru a depune jurământul.
Rog doamnele şi domnii consilieri şi invitaţi să se ridice.
Doamna Lazăr Alina-Carmen depune jurământul după care semnează cele două exemplare
ale jurământului.
Domnul Vasile Mihalachi
Îl invit pe domnul Trifan Ciprian - Ionuţ pentru a depune jurământul.
Domnul Trifan Ciprian-Ionuţ depune jurământul după care semnează cele două exemplare
ale jurământului.
Domnul Vasile Mihalachi
Îl invit pe domnul Marin Dumitru pentru a depune jurământul.
Domnul Dumitru Marin depune jurământul după care semnează cele două exemplare ale
jurământului.
Domnul Vasile Mihalachi
Fac menţiunea că acum numărul consilierilor judeţeni în funcţie este de 32.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VI. La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
rectificarea a II-a a 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 comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Anton pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
Acest proiect de hotărâre cuprinde la venituri diminuarea acestora cu suma de 390,1 mii lei
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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 valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene.
Două comune au solicitat suplimentarea fondurilor deoarece fiecare are câte un drum
impracticabil. Este vorba de comuna Buneşti-Avereşti care a solicitat suma de 600,0 mii lei şi de
comuna Codăeşti care a solicitat suma de 250,0 mii lei. Noi, prin diminuarea fondurilor proprii, putem
aloca la Buneşti-Avereşti suma de 200,0 mii lei iar la Codăeşti suma de 148,0 mii lei.
În ce priveşte cheltuielile, venim cu următoarele modificări: suplimentarea cheltuielilor de
personal cu 0,8 mii lei, la alte transferuri cu suma de 31,5 mii lei, şi la cheltuieli de personal 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 se diminuează cu suma de 86,8 mii lei.
Pe capitole bugetare avem următoarele modificări:
La capitolul ,,autorităţi publice şi acţiuni externe” propunem suplimentarea cu suma de
32,3 mii lei din care 0,8 mii lei la contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii şi 31,5 lei la alte
transferuri curente interne pentru proiectul ,, Consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale din
judeţul Vaslui şi Raionul Leova în gestionarea infrastructurii transfrontaliere”.
O problemă deosebită este la Centrul de resurse pentru afaceri. Acest Centru va intra în
patrimoniul nostru prin luna octombrie 2009.Până atunci, Consiliul judeţean va suporta cheltuielile cu
energia electrică şi cu gazul, motiv pentru care, propunem suplimentarea fondurilor de cheltuieli cu
bunuri şi servicii cu suma de 10,2 mii lei.
La capitolul ,,transporturi” propunem diminuarea fondurilor cu suma de 348,0 mii lei,
sumă ce ar urma să fie realocată bugetelor celor două comune despre care am vorbit. Tot în cadrul
acestui capitol, propunem 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 obiective noi.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
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Cine este pentru ? 31 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 ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 31 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 ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 9de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 31 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 ? 31 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 ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 12 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 13.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 13 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 14.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 14 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 15.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 15 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
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În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VII. La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
rectificarea a II-a a 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 comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Anton pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
Această rectificare priveşte modificarea bugetului proiectului ,,TINART” pe care îl
administrează Biblioteca judeţeană ,,N. M. Spătarul” Vaslui.
Proiectul se află într-o fază înaintată. S-a propus ca suma de 21,8 mii lei să fie
disponibilizată pentru achiziţia unor bunuri de natura mijloacelor fixe cum ar fi: laptop, cameră video.
Bugetul fondurilor externe nerambursabile se situează la nivelul cifrei de 13.498,8 mii lei, din
care 8.830,7 mii lei vor fi utilizaţi pentru finanţarea cheltuielilor de capital.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
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- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VIII. La punctul opt de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
rectificarea a II-a a 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 comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule Anton, prezentaţi-ne şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
Această rectificare vizează în special capitolul ,,Transporturi”. În prezent se execută
reabilitarea DJ 244C pe o distanţă de 14 km. Valoarea iniţială a acestui obiectiv a fost de 10.121.075
lei. În anul 2008, s-au executat lucrări şi s-au decontat lucrări în sumă de 772.341 lei. Pentru anul
2009, din bugetul fondurilor externe, s-a alocat suma de 4.000.000 lei pentru acest obiectiv. Rezultă
că, până la incidenţa sumei de 10.121.075 lei, mai sunt necesare fonduri în sumă de 5.348.734 lei.
Din acest motiv, venim cu propunerea 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 Consiliul judetean
Vaslui, urmând ca diferenţa de 2.900.642 lei să fie acoperită cu fonduri la o primă rectificare a
bugetului de stat din împrumutul extern.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt necesare completări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
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Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IX. La punctul nouă de pe ordinea de zi dezbatem 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.
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
Deoarece a cest proiect de hotărâre a fost iniţiat de domnul vicepreşedinte Buzatu, îl rog să
ne explice despre ce este vorba.
Domnul Dumitru Buzatu
Cred că aţi citit expunerea de motive. Mi se pare că este foarte clară. Prin Hotărârea nr.
15/2009 s-au stabilit normativele de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliul judetean
Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean. Deoarece, în ce priveşte aplicarea acestei
hotărâri au apărut unele neclarităţi, venim cu clarificarea acesteia.
Un prim aspect este cel privind data de la care se aplică prevederile acesteia. Din conţinut,
se înţelege că prevederile acesteia se aplică pe întreg anul 2009 ori, Hotărârea a fost adoptată în luna
februarie 2009. Propunem eliminarea sintagmei ,,pe anul 2009” şi introducerea unui nou articol în
care se prevede expres că dispoziţiile hotărârii se aplică începând cu data de 1 martie 2009.
Un alt aspect este cel privind consumul de carburanţi. Prin Hotărârea nr. 15, cantităţile de
carburanţi pentru consumul lunar pentru autoturismele din parcul consiliului judeţean au fost stabilite
fără a se lua în seamă că, în afară de deplasările în interiorul judeţului, se fac şi deplasări în afara
judeţului, acestea necesitând un consum mai mare de carburanţi.
Alt aspect constă în abrogarea dispoziţiilor articolului 3, deoarece, nu se justifică existenţa
unor asemenea prevederi că întreţinerea, a se citi închirierea autovehiculelor pentru transport
persoane sau marfă să se efectueze numai cu aprobarea scrisă a ordonatorului principal de credite.
Si, un ultim aspect - majorarea cantităţii de carburant pentru autovehiculele Centrului
militar judeţean Vaslui de la 50 l la 250 l pe total parc.
Acestea, în momentul în care au fost dimensionate au părut suficiente dar, în practică,
situaţia stă altfel.
Sunt chestiuni legate de necesităţi.
Domnul Vasile Mihalachi
83

Mulţumesc. Dacă aveţi întrebări? Nu?! Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
X. La punctul zece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectului „Consiliul Local-Responsabilitate şi Profesionalism” şi a cheltuielilor
legate de proiect.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
3. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Rog pe domnul director Armeanu să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul Ionel Ştefănică Armeanu
Prin acest proiect de hotărâre ne propunem să consolidăm mecanismele de colaborare între
D.G.A.S.P.C. Vaslui 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.
Valoarea totală a proiectului este de 1.386.350 lei iar valoarea totală a finanţării
nerambursabile ce va fi obţinută pentru acest proiect este de 1.165.000 lei. Diferenţa de 244.650 lei
va constitui contribuţia consiliului judeţean din care 221.350 lei reprezintă TVA suportată de
consiliul judeţean, sumă ce va fi rambursată de statul român, iar 23.300 lei reprezintă contribuţia
Consiliul judetean Vaslui la cofinanţarea a 2% din costurile eligibile ale proiectului.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă aveţi întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
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- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
XI. La punctul unsprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al
municipiului Bârlad” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
3. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Chircu Mihaela pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre supus
dezbaterii.
Doamna Mihaela Chircu
Acest proiect a fost aprobat prin Hotărârea Consiliul judetean Vaslui nr. 55/2008.
Proiectul a trecut prin toate etapele de evaluare şi a fost transmis la Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţei în vederea obţinerii avizului pentru semnarea contractului de finanţare.
După verificarea dosarului proiectului, ni s-a cerut revizuirea bugetului astfel încât să fie în
conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificările se regăsesc la capitolul ,,Cheltuieli diverse
şi neprevăzute” şi constau în transferul sumei de 263.657,03 lei din coloana de cheltuieli eligibile în
cheltuieli neeligibile. Cheltuielile diverse şi neprevăzute sunt eligibile în limita a 10% . Diferenţa de
263.657,03 reprezintă cheltuieli neeligibile.
Ca urmare a acestor cerinţe, Consiliul judetean Vaslui a refăcut cererea de finanţare şi a
retransmis-o la Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-20013.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai doriţi să aflaţi şi altceva despre acest proiect? Dacă nu, trecem la
adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
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Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XII. La punctul doisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul 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 culturalistoric al municipiului Bârlad”.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
3. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Chircu pentru a ne prezenta şi acest proiect de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Acest proiect a fost depus în parteneriat cu Consiliul local Bîrlad. Modificarea bugetului
proiectului precum şi modificarea contribuţiei ce revine părţilor, duc la necesitatea încheierii Actului
adiţional nr. 2 la Acordul de parteneriat.
Domnul Eduard Angheluţă
Sper să nu mai apară nici o modificare de buget la acest proiect şi să se poată trece la
realizarea acestuia.
Domnul Vasile Mihalachi
Se va realiza. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
86

- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XIII. La punctul treisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui- România şi Raionul Ştefan Vodă Republica Moldova.
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.
- Preşedinţii celor patru comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Doamna Chircu, prezentaţi-ne vă rog, proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Iniţiativa încheierii acestui acord aparţine autorităţilor locale ale raionului Ştefan Vodă.
Scopul Acordului, constă în extinderea şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre organizaţiile,
colectivităţile şi autorităţile locale în cauză. Părţile îşi propun extinderea colaborărilor în mai multe
domenii cum ar fi: administraţie publică locală,economie, servicii sociale, învăţământ, cultură,
protecţia mediului înconjurător. În martie a.c. am solicitat avizul de la Ministerul Afacerilor Externe
şi, având în vedere că s-au primit avizele, vă rugăm să aprobaţi acest proiect.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă doreşte cineva să intervină?
Domnul Ioan Stamate
Ce câştigă judeţul Vaslui din aceste proiecte? Ce câştig au cei de la Bogdana de exemplu?
Ştiu că poziţia Republicii Moldova nu este cea mai favorabilă.
Domnul Corneliu Bichineţ
Nu este vorba despre afaceri.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă aţi avea un frate în Basarabia aţi mai pune problema aşa?
Domnul Ioan Stamate
Am fost în Moldova şi nu mi-a plăcut cum am fost primiţi. A trebuit să-i servim noi pe ei.
Domnul Vasile Mihalachi
Între noi şi Basarabia nu trebuie să existe asemenea discuţii. Sunt fraţii noştri.
Am să vă mai trimit o dată acolo şi să vedeţi ce dorinţă au acei oameni de a colabora cu noi. O să vă
răspund corect la întrebare: nu avem nici un avantaj. Doar moral, că putem ajuta nişte oameni.
Domnul Popa Valeriu
Atunci când e vorba de fraţi, cel bogat îl ajută pe cel sărac. Este o chestiune ce ţine de
moralitate.
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Domnul Dumitru Marin
În esenţă, asemenea proiecte ar trebui să fie cât mai multe. Nu putem decât să salutăm un
asemenea proiect.
Domnul Dumitru Buzatu
Ştiu că de-a lungul timpului, parte din aceste proiecte s-au materializat, s-au obţinut şi
unele beneficii. Nu cred că acum trebuie să socotim la bani mărunţi relaţiile cu Republica Moldova.
Haideţi să depăşim acest stadiu.
Domnul Corneliu Bichineţ
Aş vrea să-l întreb pe domnul consilier Stamate dacă în Moldova a fost cu aceiaşi
pensionari cu care era şi în faţa prefecturii când m-au confundat cu guvernul?
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt alte intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XIV. La punctul paisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui - România şi Raionul Soroca Republica Moldova.
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.
- Preşedinţii celor patru comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Rog pe doamna Chircu Mihaela să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Nu aş vrea să mai repet cele spuse la proiectul anterior. Aş dori să completez ceea ce a spus
domnul Buzatu. Avem 31 de proiecte cu o valoare de aproximativ 3,5 milioane lei. Aceste Acorduri
sunt o bază pentru dezvoltarea colaborării.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare alte lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptare proiectului
de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XV. La punctul cincisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui - România şi Raionul Orhei Republica Moldova.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
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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.
- Preşedinţii celor patru comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Doamna Chircu, ce ar mai fi de adăugat în legătură cu acest proiect de hotărâre?
Doamna Mihaela Chircu
Doar că este vorba despre Raionul Orhei, raion cu un potenţial puternic.
Domnul Gigi Brănici
Câte raioane are Republica Moldova?
Doamna Mihaela Chircu
39 de raioane.
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 ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XVI. La punctul şaisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul
aferent aflate în proprietatea publică a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean 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 Tărnăuceanu pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Teodor Tărnăuceanu
Este vorba de spaţii care se află în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în
administrarea Consiliul judetean Vaslui. În prezent aceste spaţii nu sunt utilizate şi, în plus, necesită
fonduri pentru asigurarea pazei şi siguranţei. Singura formă prin care le putem face rentabile este
închirierea şi exploatarea în continuare pentru activităţi care au legătură cu specificul activităţilor
pentru care au fost construite. Prin această propunere, ne gândim că se pot aduce unele venituri la
bugetul Consiliul judetean Vaslui.
Starea bunurilor este în prezent corespunzătoare, dar neutilizarea lor precum şi nealocarea
de fonduri pentru întreţinere, duc la deteriorarea continuă. În contractul de închiriere şi în caietul de
sarcini s-au prevăzut tarifele de pornire. Cuantumul acestora este între 3 şi 20 lei pentru spaţii şi 0,1 şi
0,55 lei pentru teren şi este în funcţie de localitate, zonă.
Noi nu facem decât să venim cu propunerea de a eficientiza aceste spaţii şi vă rugăm să ne
sprijiniţi în acest sens.
Domnul Marin Dumitru
Unde sunt mai exact aceste spaţii din Vaslui?
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Domnul Teodor Tărnăuceanu
La Casa armatei.
Domnul Dumitru Buzatu
M-am uitat în proiectul de hotărâre şi în ce priveşte durata contractului de închiriere
aceasta este de 1 an. În general aceste spaţii nu sunt foarte bine întreţinute. Cel care închiriază acolo,
va trebui să facă reparaţii, ori, din acest punct de vedere consider că termenul de 1 an este scurt şi ne
aduce prejudicii şi nouă şi chiriaşilor. Cred că ar trebui o perioadă mai mare cum ar fi de la 1 la 5 ani.
Domnul Vasile Mihalachi
Faceţi o propunere.
Domnul Dumitru Buzatu
Perioada de închiriere să fie de la 1 la 5 ani.
Domnul Gheorghe Stoica
Practica în materia contractelor de închiriere în ce priveşte durate este de 5 ani maxim.
Domnul Marin Dumitru
Reluând ideea constructivă a domnului Buzatu, să se prevadă în contract ca, prin acordul
părţilor, cine face investiţii, poate închiria pe o perioadă mai mare de 1 an.
Domnul Constantin Ştefănescu
În funcţie de valoarea închirierii să se dea o perioadă de graţie chiriaşilor. La Casa armatei
este nevoie de investiţii mari.
Domnul Dumitru Buzatu
Orice reparaţie trebuie făcută cu acordul proprietarului. Sunt câteva condiţii.
Domnul Gheorghe Stoica
Prin act adiţional se pot aduce modificări contractului încheiat între părţi.
Domnul Vasile Mihalachi
Deci sunt două amendamente aduse la acest proiect de hotărâre: cel privind durata şi cel
privind perioada de graţie.
Dacă mai sunt alte intervenţii? 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 ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
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Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 31 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 proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XVII. La punctul şaptesprezece dezbatem proiectul de hotărâre privind transmiterea
imobilului compus din teren şi construcţii, situat în municipiul Vaslui, suburbia Moara
Grecilor, Şoseaua Naţională Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în
administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 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 Tărnăuceanu pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Teodor Tărnăuceanu
D.G.A.S.P. Vaslui, ne-a solicitat, printr-o adresă din luna mai a.c., darea în administrare a
imobilului compus din teren şi construcţii, situat în municipiul Vaslui, suburbia Moara Grecilor
deoarece nu au spaţiu suficient pentru desfăşurarea activităţilor. Mai exact, pentru activitatea
Centrului de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu şi a Centrului de resurse pentru formare şi
consultanţă în domeniul asistenţei sociale. În acest context, pentru a crea condiţii optime de lucru,
propunem transmiterea imobilului Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare alte precizări? Dacă nu, trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
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Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.

*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XVIII. La punctul optsprezece dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate
în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean 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
Rog pe domnul Tărnăuceanu să ne prezinte şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Teodor Tărnăuceanu
În mandatul trecut, aceste imobile au mai făcut obiectul unor hotărâri ale Consiliul
judetean Vaslui privind vânzarea. Venim iarăşi cu propunerea de vânzare a imobilelor din localităţile
Bumbăta, Stănileşi şi Vetrişoaia. S-a reluat fişa de calcul, s-au revăzut preţurile.
Cele trei imobile sunt în prezent neîntrebuinţate. Preţul de pornire al licitaţiei va fi de
58.071 lei pentru imobilul din Bumbăta, 103.561 lei pentru cel din Stănileşti şi de 132.045lei pentru
cel din Vetrişoaia. Este posibil să trecem iar prin procedura celor două reduceri.
Domnul Vasile Mihalachi
În această situaţie s-ar putea să avem mai multe solicitări. Deocamdată există doar
propunerea verbală a comandantului de a lua înapoia imobilul de la Stănileşti.
Dacă aveţi întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
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- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 31 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 ? 31 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 ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XIX. La punctul nouăsprezece dezbatem proiectul de hotărâre privind solicitarea
transmiterii unor terenuri cu destinaţia de staţie de transfer deşeuri din administrarea
Consiliilor locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraş Negreşti în administrarea
Consiliului judeţean 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 Mădălina Nistor pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Mădălina Nistor
Acest proiect a fost iniţiat la cererea Ministerului Mediului. Consiliul judetean Vaslui va fi
beneficiarul şi cofinanţatorul proiectului ,,Sistem integrat de management al deşeurilor solide în
judeţul Vaslui”. În vederea aprobării Proiectului, beneficiarul trebuie să îndeplinească toate criteriile
de natură instituţională, legală şi financiară. În acest sens, trebuie să se facă dovada că terenurile
aparţin domeniului public al autorităţilor locale, că sunt date în administrarea Consiliului judeţean şi
că sunt puse la dispoziţia proiectului.
Domnul Vasile Mihalachi
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Mulţumesc. Dacă sunt necesare şi alte precizări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului
de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XX. La punctul douăzeci dezbatem proiectul de hotărâre pentru 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.
Dau cuvântul doamnei Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta raportul de avizare la
proiectul de hotărâre.
Doamna Eugenia Şteimberg prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Anton Maria pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Maria Anton
Prin Hotărârea nr. 59/2009 s-a aprobat modificarea structurii organizatorice şi a statului de
funcţii ale personalului din cadrul Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor
Vaslui. Din eroare, la art. 7 din Hotărâre, s-a prevăzut abrogarea Hotărârii Consiliul judetean Vaslui
nr. 136/2004. Ori, prin acest text, s-a dorit abrogarea doar a anexelor care fac obiectul modificării.
Prin articolul unic al proiectului de hotărâre propunem ca în conţinutul textului art. 7 să se
introducă sintagma ,,anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3”.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă doreşte cineva să intervină? Nu?! Trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XXI. La punctul douăzeci şi unu de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru protecţia copilului Vaslui.
Dau cuvântul doamnei Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta raportul de avizare la proiectul de hotărâre.
Doamna Eugenia Şteimberg prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
(Intră în sală domnul consilier Branişte Sorin).
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule secretar, spuneţi vă rog despre ce este vorba în acest proiect de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Fac precizarea că acest proiect de hotărâre va suferi unele modificări deoarece domnul
Ivan Florin Nicolae nu doreşte să mai facă parte din Comisia pentru protecţia copilului. Astfel, pe
buletinul de vot privind eliberarea din funcţie, va fi trecut numai domnul Voicu Haralambie iar pe
buletinul de vot pentru numirea în funcţie va fi numai doamna Mocanu Ramona –Maria.
Comisia pentru protecţia copilului este un organ de specialitate care funcţionează în
subordinea Consiliul judetean Vaslui şi este structurată pe două compartimente: servicii sociale şi
prestaţii sociale. Acest proiect de hotărâre apare ca urmare a înfiinţării, la 1 noiembrie 2008, a
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Agenţiei judeţene pentru prestaţii sociale Vaslui, agenţie care a preluat unele atribuţii de la DMPS.,
mai exact administrarea şi gestionarea prestaţiilor sociale acordate de la bugetul de stat. Având în
vedere că în prezent plata prestaţiilor sociale este efectuată de către Agenţie, propunem ca în Comisia
pt. protecţia copilului, să facă parte un reprezentant al acesteia şi anume d-na Mocanu Ramona -Maria.
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 comisia stabilită la începutul mandatului, alcătuită din domnii consilieri:
Partenie Eugen, Tîru Ilie, Juverdeanu Alin Florian.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Precizez că vor fi două buletine de vot: unul pentru eliberare şi unul pentru numire.
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 procesele-verbale
cu rezultatul votului secret privind:
- eliberarea domnului Voicu Haralambie din funcţia de membru al Comisiei pentru
protecţia copilului Vaslui;
- numirea doamnei Mocanu Ramona-Maria în funcţia de membru al Comisiei pentru
protecţia copilului Vaslui.
Domnul Eugen Partenie prezintă procesele verbale. Rezultatul votului secret exercitat de
către consilierii judeţeni şi preşedinte este următorul:
– Pentru eliberarea domnului Voicu Haralambie din funcţia de membru al Comisiei
pentru protecţia copilului Vaslui, rezultatul este următorul:
29 voturi ,, pentru” şi 3 voturi ,,contra”.
S-a întrunit astfel numărul necesar de voturi pentru a fi eliberat din funcţia de membru
al Comisiei pentru protecţia copilului.
– Pentru numirea doamnei Mocanu Ramona-Maria în funcţia de membru al Comisiei
pentru protecţia copilului Vaslui, rezultatul este următorul:
31 voturi ,,pentru” şi 1 vot ,,contra”.
S-a întrunit astfel numărul necesar de voturi pentru a fi numită în funcţia de membru al
Comisiei pentru protecţia copilului.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XXII. La punctul douăzeci şi doi de pe ordinea de zi supunem atenţiei dumneavoastră
Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal
2008 în cadrul „Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor
nonprofit de interes general pe anul 2008”, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de
interes general.
Aţi primit la mapă câte un exemplar după acest Raport. Dacă aveţi întrebări, clarificări,
sugestii, propuneri, observaţii? Dacă nu, trecem la următorul punct.
*
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Domnul Vasile Mihalachi
XXIII. La punctul douăzeci şi trei de pe ordinea de zi supunem atenţiei dumneavoastră
Raportul de activitate din partea delegaţiei constituite pentru participarea la a doua Reuniune a
Reţelei Regionale de Tineret a Adunării Regiunilor Europei de la Krzyzova-Wroclaw, Polonia
21-22 mai 2009.
Dau cuvântul domnişoarei Rinder Ana Smaranda.
Domnişoara Ana Smaranda Rinder
Mulţumesc foarte mult pentru încrederea ce ne-aţi acordat-o de a reprezenta Consiliul
judetean Vaslui la a doua Reuniune a reţelei Regionale de Tineret a Adunării Regiunilor Europei de la
Krzyzowa-Polonia.
După cum aţi observat, la mapă aveţi un raport detaliat privind această participare.
Adunarea Regiunilor Europene este cea mai mare reţea independentă de regiuni din Europa
lărgită. A fost o întâlnire fructuoasă. Delegaţia Vasluiului, a avut numeroase intervenţii. Ideile noastre
au fost prinse în Programul strategic 2009-2010.
S-au creat contacte la nivel internaţional. Am avut prilejul realizării unor schimburi
culturale sau de experienţă cu regiuni din Franţa, Polonia, Portugalia, Marea Britanie.
Domnul Ioan Stamate
Să explice tinerilor din Vaslui ce au de câştigat de la această deplasare.
Domnul Vasile Mihalachi
Asemenea delegaţii vor mai fi organizate şi vom trimite şi pensionari.
Domnişoara Ana Smaranda Rinder
În materialul de la mapele dumneavoastră sunt redate strategiile şi acţiunile concrete ale
acestei acţiuni. Planul strategic 2009-2010 reprezintă o baza a cooperării comune şi cuprinde şi cele
patru obiective comune.
Această Reţea Regională colaborează cu instituţiile europene. Toate ideile de la această
reuniune au fost făcute cunoscute acestor instituţii.
Domnul Ioan Stamate
Să mergeţi şi la un post de televiziune să faceţi cunoscute aceste acţiuni.
Domnul Valeriu Popa
Cuvântul cheie al acestei deplasări este ,,experienţă”.
Domnul Vasile Mihalachi
Sunt adeptul lucrului bine făcut. Să vezi ce şi cum fac alţii, e un câştig. Poţi face diferenţa
între ce e bun şi ce este rău.
Domnul Dumitru Buzatu
Este necesar să facem o popularizare la această Reuniune. Sper ca cei care au fost în
Polonia să-şi continue activitatea, să ţină legătura cu cei din Reţea şi să încerce să atragă cât mai mulţi
tineri.
În timp, o să vedem şi câştigul material. Povestea cu câştigul material a luat-o razna. Nu
facem negustorie aici. Vreau să cred că cei trei vor continua activitatea începută iar noi cei de la
consiliul judeţean le vom acorda tot sprijinul.
Domnişoara Ana Smaranda Rinder
Am încercat să limităm cheltuielile cât mai mult posibil. S-au creat 4 grupuri de lucru pe
internet, primim şi transmitem informaţii.
Domnul Viorel Petcu
Aş face câteva referiri la problemele puse în legătură cu Basarabia. Înainte de 1989, ne
uitam la postul lor de televiziune. După 1990 a venit o rudă din Basarabia şi a constatat diferenţa
dintre cele două ţări. Ei nu aveau posibilitatea să vină şi să vadă. De 200 de ani a fost numai vrajbă.
Este bine să ne ducem să ne vadă, să ne cunoască. Dacă suntem fraţi, să fim fraţi. După atâţia ani,
aceşti oameni nu mai au încredere în nimeni. La Nisa e bine, la Strasbourg e bine, de ce să nu fie bine
şi la Orhei? Pragmatismul este bun dar nu şi când este vorba despre oameni.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XXIV. La punctul douăzeci şi patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre
privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.27/2009 privind
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repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat 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 Tărnăuceanu pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Teodor Tărnăuceanu
Această modificare este necesară deoarece sunt probleme cu drumurile în două comune:
Buneşti-Avereşti şi Codăeşti. Ne-am deplasat la faţa locului şi am constatat că la Buneşti-Avereşti, a
fost realizat drumul comunal în baza O.G. nr. 7 dar din cauza podului distrus, drumul este
impracticabil.
În comuna Codăeşti, în satul Pribeşti, este o ruptură de drum şi nu se mai poate circula.
Pentru aceasta propunem repartizarea unei sume de 200,0 mii lei comunei Buneşti-Avereşti
şi a sumei de 148,0 mii lei comunei Codăeşti.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 32 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 32 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Doamna Anton doreşte să vă comunice ceva.
Doamna Maria Anton
Este vorba de unele modificări aduse Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii,
prin Legea nr. 209 din iunie 2009. Un element de noutate în ce ne priveşte, constă în faptul că pentru
sumele reprezentând indemnizaţia de şedinţă pentru consilierii judeţeni nu se datorează contribuţia
de asigurări. Un alt element de noutate ar fi că sumele asupra cărora nu se datorează contribuţii la
asigurări sociale, nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt intervenţii ?
Domnul Marin Dumitru
Stimaţi prieteni!Un cuvânt de salut . Vă consider aşa chiar dacă unii colegi din PNL s-au
uitat încruntat la mine, chiar dacă nu m-au votat, chiar dacă domnul Buzatu a venit cu propunerea
unui recurs. E posibil ca cei de la PNL să-mi facă mâine, poimâine alte hârtii şi în acest caz nu va mai
fi necesară atacarea sentinţei. Situaţia cu PNL se va reglementa în curând. Am stat patru mandate în
consiliul judeţean. Nu vreau să stau nimănui în spate. Am o coloană dreaptă şi mă mândresc cu ea. Să
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nu se aştepte nimeni că profesorul Marin se încovoaie în faţa altor idei decât ale sale. Ce aş mai putea
să spun în acest moment? Descopăr un consiliu judeţean mai lucrativ decât în alte mandate.
Stimaţi prieteni şi neprieteni! Vă rog să consideraţi că sunt cel mai disponibil om la
conlucrare , respect lucrările consiliului. Sper că suntem pe merit aici. Dacă justiţia în cazul meu, a
considerat că merită să ajung aici, asta a decis.
Este posibil să rămân aici 3 ani,este posibil să nu rămân. Dar vreau să vă asigur că atâta
timp cât mă voi afla aici, voi fi productiv şi constructiv.
Domnul Vasile Mihalachi
Sper să nu aveţi probleme cu coloana cât veţi sta printre noi. Mă bucur că aceste şedinţe
vor fi transmise în direct de către postul dumneavoastră de televiziune.
Domnul Dumitru Buzatu
Sper că nu am lăsat impresia că aş avea ceva personal cu domnul Marin. Sunt pentru
respectarea legii şi în acest context, inclusiv instanţa de judecată, trebuie să respecte legea. Dacă legea
spune că validarea consilierilor se face de către consiliul judeţean atunci aşa să fie. Am făcut public
acest aspect, pentru a fi auzit.
Domnul Adrian Samson
Domnul Marin Dumitru a câştigat procesul intentat consiliului judeţean. Cel împotriva
Partidului Naţional Liberal i-a fost respins.
Domnul Corneliu Bichineţ
Domnule profesor, înţeleg că cei de la PNL o să vă dea afară din partid. Vă sugerez să
treceţi la PDL.
Doamna Ana Gabriela Timofte
O solicitare adresată domnului prefect în numele agenţilor economici din Bîrlad: să aveţi o
discuţie cu directorul de la Casa de Asigurări şi cu cel de la Casa de Asigurări de Sănătate în vederea
stabilirii unui reprezentant în Bîrlad la care să se poată depune declaraţiile. Lunar se pierde timp cu
aducerea acestora la Vaslui.
Să nu-i lăsaţi să vă aburească că nu au soft, că le-a căzut programul….
Ar face bine să-şi ia un laptot şi un stick şi să vină la Bîrlad 3 zile pe lună ca să preia datele.
Domnul Ioan Tibulca
Ce spuneţi dumneavoastră probabil s-a întâmplat mai demult. Am discutat deja cu cei de
la pensii. Va fi şi la Huşi un reprezentant. Sunt oameni tineri la pensii, până vor prelua
problemele….Dar problema aceasta se va rezolva.
Felicit pe cei trei consilieri judeţeni validaţi astăzi. Apreciez modul în care s-a desfăşurat
şedinţa. În ce priveşte jurământul, nu ştiu ce Biblie aveţi dumneavoastră?
Domnul Vasile Mihalachi
Am mai permis şi un spirit de glumă. Atrag atenţia asupra modului greşit în care s-a
pronunţat justiţia din Vaslui. Pentru a nu se mai repeta asemenea situaţii, recurgem la calea de atac.
De asta declarăm recurs. Nu avem nimic împotriva partidelor, a colegilor. Departe de noi acest gând.
Zilele acestea s-a împlinit un an de când suntem împreună.
Felicit pe cei trei consilieri validaţi astăzi. Suntem din nou în formaţie completă. Ne
confruntăm cu o perioadă grea atât pentru judeţ cât şi pentru ţară. Noi să luăm acele hotărâri care sunt
benefice pentru judeţ.
Vă mulţumesc.
*
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate se declară închise lucrările şedinţei cons. judeţean.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
ORA 17.55
PREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Vasile Mihalachi

Gheorghe Stoica

Red:ZD/ZD
Ex.:1
Dos:I/B/2
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 16 iulie 2009, în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Vaslui, care are loc la
ora 16,00
ORA 16,00
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, deschide lucrările
şedinţei arătând că din numărul total de 32 de consilieri judeţeni în funcţie, participă la lucrări un
număr de 21 de consilieri. Absentează 12 consilieri: Buzatu Dumitru, Bichineţ Corneliu, Dogaru
Cătălin, Dumitriu Sorin, Mariciuc Vasile, Popa Valeriu, Rogozea Aurelian, Samson Adrian, Stamate
Ioan, Ştefănescu Constantin, Tiron Cristina, Ţîru Ilie.
Declară deschise lucrările acesteia.
Ca invitaţi iau parte:
- domnul Oprişanu Nicu Adrian, manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui ;
- directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al cons. 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 difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă dumneavoastră mai aveţi alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi?
Dacă nu sunt, supun votului proiectul ordinii de zi prezentat.
Cine este pentru ? 21 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 21 voturi „pentru” ordinea de zi a fost aprobată.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Cât priveşte modalitatea de vot, vă propun să folosim, pentru adoptarea proiectelor de
hotărâri, votul deschis, prin ridicarea mâinii.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 21 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 21 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la adoptarea
proiectelor de hotărâri.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi potrivit prevederilor art.45, alin.(1) din Legea
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
*
Domnul Vasile Mihalachi
I. La primul punct de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului
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Judeţean de Urgenţă Vaslui”.
Aş dori să explic urgenţa aprobării acestor proiecte. Mâine trebuie să se depună neapărat la
Ministerul Sănătăţii aceste hotărâri împreună cu
documentaţia cerută, trebuie să fie pe masa
ministrului pentru avizare.
Dau cuvântul doamnei Chircu pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Proiectul are ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de sănătate din
judeţul Vaslui şi vizează consolidarea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Spitalului judeţean de
urgenţă Vaslui.
Principalele lucrări sunt: executarea de lucrări de consolidare la corpurile A şi B ale
spitalului; executarea de lucrări de reabilitare , refuncţionalizare şi modernizare la corpurile A,B şi C;
reabilitarea instalaţiilor existente; realizarea de instalaţii noi, dotarea cu echipament nou şi
echipamente moderne.
Valoarea totală a investiţiei potrivit documentaţiei tehnice este de 64.082.922 lei din care
48.159.300 lei cheltuieli pentru lucrări de construcţii montaj (inclusiv TVA).
Proiectul este depus la Agenţia Nord– Est şi sperăm ca în termen de două luni să fie aprobat.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă domnul manager al Spitalului doreşte să ne spună ceva?
Domnul Adrian Oprişanu
Este un proiect foarte bun pentru spital. Foarte importantă este dotarea cu aparatură.
Sperăm din tot sufletul să fie printre primele proiecte şi să se realizeze.
Domnul Vasile Mihalachi
Pe această Axă sunt 26 milioane euro. Ieri, la întâlnirea cu reprezentanţii Regiunii de
Dezvoltare Nord - Est de la Suceava, celelalte judeţe au fost înţelegătoare şi am convenit că depunem
proiecte pentru spitale numai jud. Vs. şi jud. Botoşani. Problema este cine depune primul proiectul.
Bătălia mare este pentru valoare. Dacă eşti primul, poţi ridica pretenţii pentru o valoare mai mare.
Dacă aveţi întrebări?
Domnul Viorel Petcu
Am în vedere că spitalul din Vaslui va fi consolidat, modernizat. Acum este momentul
oportun să se facă lucrări moderne,de actualitate. Trebuie reluate circuitele cu această ocazie,
radiologie, primire urgenţe. Trebuie avut în vedere un bun specialist pentru realizarea acestora.
Domnul Bogdan Aurel este bun în acest domeniu. Din 1979 şi până în 1984 am lucrat în cadrul
acestui spital şi ştiu care sunt metehnele. Ţineţi cont de aceste aspecte pentru că ulterior nu se mai
poate face nimic. Urez succes.
Domnul Marin Dumitru
Ce înseamnă instalaţie domotică?
Doamna Mihaela Chircu
Este instalaţia care automatizează celelalte instalaţii pentru a se face economie.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt şi alte 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 ? 21 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 ? 21 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 21 voturi ,,pentru”.
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Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
II. La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” şi
a cheltuielilor legate de proiect.
Doamna Chircu dacă mai e ceva de adăugat la acest punct?
Doamna Mihaela Chircu
Valoarea totală a finanţării nerambursabile ce va fi obţinută pentru acest proiect este de
52.788.871,10 lei, diferenţa de 11.311.900,95 lei urmând a fi suportată de Consiliul judetean Vaslui
astfel: 10.234.577,05 lei reprezintă TVA ce va fi plătită de Consiliul judetean Vaslui iar 1.077.323,90
lei reprezintă cofinanţarea a 2% din costurile eligibile ale proiectului.
Domnul Vasile Mihalachi
Consiliul judetean Vaslui va trebui să mai suporte şi alte cheltuieli în afara celor prezentate
aici. Nu ştiu încă valoarea ce o vom câştiga. Vreau ca spitalul judeţean să fie un spital ultramodern.
Cu certitudine, la anul sau în anii următori, vor mai trebui şi alţi bani.
Domnul Viorel Petcu
Următoarea etapă va fi licitaţia pentru constructori. Aveţi grijă pe cine alegeţi. Să fie un
constructor serios, să respecte graficul, termenele de finalizare. Nu putem afecta populaţia arondată
spitalului. Termenul este de 3 ani, dar să fie 3 ani pe muchie.
Din start trebuie stabilite condiţiile obligatorii.
Domnul Vasile Mihalachi
Vreau să vă spun că abia de acum începe implementarea proiectelor care până acum au fost
doar pe hârtie. Încep în curând lucrările la drumul Creţeşti-Murgeni, lucrările privind reabilitarea
Centrului cultural istoric al Bârladului.
Noi nu ştim încă ce ne aşteaptă cu aceste construcţii. Constructorul nu poate face însă
abateri, vin cei de la Agenţia Nord-Est şi verifică. Încep investiţii în Vaslui care nu se pot da nici după
şurub nici după piatra kilometrică. Domnule doctor, fiţi convins că vom fi atenţi la ceea ce facem.
Când vă voi cere să vă duceţi să vedeţi cum şi cât se lucrează, să o faceţi. Sunteţi specialist în
domeniu. Nu vor fi lucrări făcute în secret. Nu vă împiedică nimeni să mergeţi să vizitaţi, să verificaţi.
Nu vor fi lucrări făcute în secret. Suntem dispuşi oricărei sugestii, reclamaţii.
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 ? 21 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 ? 21 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 ? 21 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 ? 21 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 proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 21 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
Înainte de a încheia, vreau să vă informez că pe data de 31 iulie 2009, ora 1600, va avea loc
şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Vaslui. Urmează ca materialele pentru şedinţă să vă fie aduse
la cunoştinţă în timp util.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, declar închise lucrările şedinţei consil. jud.
Vă mulţumesc pentru participare.
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
ORA 16.18
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