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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.105/2009
privind rectificarea a IV-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.95/2009 privind rectificarea a III-a a bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- lei VENITURI TOTALE:
- 39.518
din care:
- programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013
+ 14.416.782
- subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare
susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare
- 14.456.300
Art.2 – La parte de cheltuieli a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009, aşa cum a
fost adoptat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.95/ 2009 privind rectificarea a III-a a
bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- lei CHELTUIELI TOTALE:
- 39.518
din care:
- bunuri şi servicii
+ 7.900
- fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
- 237.161
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
+14.416.782
- alte cheltuieli
+19.261
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice
+ 210.000
- cheltuieli de capital
- 14.456.300
Art.3.- Sinteza bugetului local al judeţului, se prezintă în anexa nr.1.
Detalierea veniturilor bugetului local al judeţului, pe capitole şi subcapitole este prevăzută în
anexa nr.2.
Detalierea cheltuielilor bugetului local al judeţului, pe capitole, subcapitole şi articole, este
prevăzută în anexa nr.3, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în
anexa nr.4.
Art.4.- Cheltuielile la capitolul „alte servicii publice generale” se diminuează cu suma de
237.161 lei la fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia autorităţilor locale.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul „apărare” se suplimentează cu suma de 7.900 lei, la cheltuieli
cu bunuri şi servicii la Centrul Militar al judeţului Vaslui.
Art.6.- Cheltuielile la capitolul „cultură, recreere şi religie” se suplimentează cu suma de
19.261 lei, la alte cheltuieli, pentru finanţarea contribuţiei la salarizarea personalului neclerical.
Art.7.- Cheltuielile la capitolul „transporturi” se diminuează cu suma de 863.474 lei.
Cheltuielile pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, se
suplimentează cu suma de 12.078.506 lei, iar cheltuielile de capital se diminuează cu suma de
12.941.980 lei.
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Art.8.- Cheltuielile la capitolului „alte acţiuni economice”, se suplimentează cu suma de
823.956 lei. Cheltuielile pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare se suplimentează cu suma de 2.338.276 lei, iar cheltuielile de capital se diminuează cu
suma de 1.514.320 lei.
Art.9.- Detalierea bugetului propriu, se prezintă în anexa nr.5.
Art.10. - Detalierea bugetului Centrului Militar al judeţului Vaslui este redată în anexa nr.6.
Art.11.- Detalierea bugetului Bibliotecii judeţene „N.Milescu Spătaru” din Vaslui, se prezintă
în anexa nr.7.
Art.12. - Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică,
se prezintă în anexele nr.8 şi 8a.
Art.13. - Anexele nr.1-8a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 28 august 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotararea nr.105/28 august 2009
SINTEZA
bugetului local al judetului pe anul 2009
rectificarea a lV - a
SPECIFICATIE
A. TOTAL VENITURI
l. 00.02 VENITURI CURENTE
A. 00.03 VENITURI FISCALE
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital
A2. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii
B. 00.12 VENITURI NEFISCALE
B.1 00.13 Venituri din proprietate
B.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii
ll.
00.15 VENITURI DIN CAPITAL
B. 39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand
domeniului privat al unitatii administrativ- teritoriale
lll. 00.17 SUBVENTII
A. 42.02 Subventii de la bugetul de stat
00.19 De capital
A.2 00.20 Curente
45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate
B. TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
30. Dobanzi
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor local
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
55. Alte transferuri
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
57. Asistenţă socială
59. Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
72. Active financiare

U.M.=lei
Program
rectificat
200.407.569
127.020.270
126.220.890
24.803.890
101.417.000
799.380
236.000
563.380
11.685.100

Program
aprobat
200.447.087
127.020.270
126.220.890
24.803.890
101.417.000
799.380
236.000
563.380
11.685.100

Influente
+,-39.518
0
0
0
0
0
0
0
0

11.685.100

0

11.685.100

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
511.225
17.827.537
3.140.128

-14.456.300
-14.456.300
-14.456.300
0
14.416.782
-39.518
14.416.782
0
7.900
0
-27.161
0
0

47.268.097
47.268.097
17.267.097
30.001.000
14.434.102
200.407.569
162.452.905
59.177.117
21.901.127
1.726.159
484.064
17.827.537
3.140.128

0

14.416.782

14.416.782

40.430.730
3.330.000
52.840.328
52.630.328
52.630.328
210.000

0
19.261
-14.456.300
-14.456.300
-14.456.300
0

40.430.730
3.349.261
38.384.028
38.174.028
38.174.028
210.000
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72.01 Active financiare
85. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT

210.000

0

210.000

-429.364

0

-429.364

ANEXA Nr. 2
la Hotararea nr.105/28 august 2009
DETALIEREA
veniturilor bugetului local al judetului pe anul 2009
rectificarea a lV - a
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
200.447.087 -39.518 200.407.569
l. 00.02 VENITURI CURENTE
127.020.270
0
127.020.270
A. 00.03 VENITURI FISCALE
126.220.890
0
126.220.890
A1.00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 24.803.890
0
24.803.890
A1.1. 00.05 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
-45.110
0
-45.110
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
01.02.01 Impozit pe profit de la agentii economici
-45.110
-45.110
A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
24.849.000
0
24.849.000
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 13%)
17.010.000
17.010.000
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
7.839.000
7.839.000
pt echilibrarea bugetelor locale(cota 22%)
A2. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
101.417.000
0
101.417.000
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea
70.793.000
70.793.000
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri
10.902.000
10.902.000
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 19.262.000
19.262.000
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport
210.000
210.000
16.02.03 Taxe si tarife pentru elib. de licente si autorizatii de funct.
250.000
250.000
B. 00.12 VENITURI NEFISCALE
799.380
0
799.380
B.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE
236.000
0
236.000
30.02.03 Restituiri de fonduri din finantarea buget. a anilor precedenti
100.000
100.000
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri
55.000
55.000
30.02.08 Venituri din dividende
81.000
81.000
B.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
563.380
0
563.380
33.02.08 Venituri din prestari de servicii
115.000
115.000
33.02.50 Alte venituri din prestari de sevicii si alte activitati
250.000
250.000
35.02.50 Venituri din amenzi
30.000
30.000
36.02.50 Alte venituri
143.380
143.380
37.02.01 Donatii si sponsorizari
25.000
25.000
ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL
11.685.100
0
11.685.100
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand
11.685.100
11.685.100
domeniului privat al unitatii administrativ- teritoriale
lll. 00.17 SUBVENTII
61.724.397 -14.456.300 47.268.097
42.02 Subventii de la bugetul de stat
61.724.397 -14.456.300 47.268.097
00.19 De capital
31.723.397 -14.456.300 17.267.097
42.02.05 Planuri si regulamente locale de urbanism,harti de risc
100.000
100.000
natural pentru cutremure si alunecari de teren
42.02.09 Finantarea programului de pietruire a drumurilor
6.950.000
0
6.950.000
comunale si alimentare cu apa a satelor
42.02.09.01 Finantarea subprogramului privind pietruirea,
6.950.000
6.950.000
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
42.02.13 Subventii pentru finantarea programelor multianuae
10.000.000
10.000.000
prioritare de mediu si gospodarire a apelor
42.02.19 Subventii catre bugetele locale pentru finantarea
programului multianual de asist. tehnica pentru pregatirea proiectelor
217.097
217.097
de investitii publ. finantate prin progr. operational regional 2007-2013
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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
45.02.15 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

14.456.300 -14.456.300
30.001.000
29.506.000

0

495.000

0
30.001.000
29.506.000
495.000

17.320

14.416.782 14.434.102

17.320

17.320
14.416.782 14.416.782

ANEXA Nr. 3
la Hotararea nr.105/28 august 2009
DEFALCAREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului local al judetului pe anul 2009
rectificarea a lV - a
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE:
200.447.087 -39.518 200.407.569
01.Cheltuieli curente
148.036.123 14.416.782 162.452.905
10. Cheltuieli de personal
59.177.117
0
59.177.117
20. Bunuri şi servicii
21.893.227
7.900
21.901.127
30. Dobanzi
1.726.159
0
1.726.159
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 511.225
-27.161
484.064
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
17.827.537
0
17.827.537
55. Alte transferuri
3.140.128
0
3.140.128
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
0
14.416.782 14.416.782
(FEN) postaderare
57. Asistenţă socială
40.430.730
0
40.430.730
59. Alte cheltuieli
3.330.000
19.261
3.349.261
70. Cheltuieli de capital
52.840.328 -14.456.300 38.384.028
71. Active nefinanciare
52.630.328 -14.456.300 38.174.028
71.01 Active fixe
52.630.328 -14.456.300 38.174.028
72. Active financiare
210.000
0
210.000
72.01 Active financiare
210.000
0
210.000
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-429.364
0
-429.364
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
10.716.130
0
10.716.130
01. Cheltuieli curente
10.264.542
0
10.264.542
10. Cheltuieli de personal
7.209.997
0
7.209.997
10.01 Cheltuieli salariale in bani
5.686.668
0
5.686.668
10.03 Contribuţii
1.523.329
0
1.523.329
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
1.144.426
0
1.144.426
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
27.843
0
27.843
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
290.609
0
290.609
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes
9.285
0
9.285
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
51.166
0
51.166
20. Bunuri si servicii
1.997.927
0
1.997.927
20.01 Bunuri si servicii
789.715
0
789.715
20.02 Reparaţii curente
100.000
0
100.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
51.790
0
51.790
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
100.000
0
100.000
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
40.000
0
40.000
20.12 Consultanta si expertiza
114.465
0
114.465
20.13 Pregatire profesionala
30.000
0
30.000
20.14 Protectia muncii
30.000
0
30.000
20.30 Alte cheltuieli
741.957
0
741.957
55. Alte transferuri
1.056.618
0
1.056.618
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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
60.02 APĂRARE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
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

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

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

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

1.561.225
1.561.225
511.225
1.050.000
1.050.000
950.000

-27.161
-27.161
-27.161
0
0
0

1.534.064
1.534.064
484.064
1.050.000
1.050.000
950.000

100.000

0

100.000

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

7.900
7.900
7.900
7.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

194.198
189.070
189.070
75.870
7.200
4.600
2.000
1.000
400
98.000
5.128
5.128
5.128
5.128

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

0
0
0
0
0
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
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
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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
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

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
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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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
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
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CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări 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
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

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

19.261
19.261
0
0
0
-3.000
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.261
0
19.261
0
0
0
0
0
0
0

11.293.756
11.366.289
2.107.718
1.651.387
456.331
329.579
8.320
83.669
6.048
28.715
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
3.349.261
350.000
2.869.261
130.000
46.732
46.732
46.732
46.732
-119.265
-119.265

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

0
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
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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
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.,COMERC. SI DE MUNCA
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.18 Alte transferuri curente interne
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
72.01.01 Participarea la capitalul social al societatilor comerciale
84.02 TRANSPORTURI

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
-260.864
-260.864

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

1.000.000
1.000.000
1.000.000
29.186.000
29.186.000
29.186.000
600.000
600.000
600.000
600.000
-260.864
-260.864

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
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CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.12 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
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
56.01.01 Finantare nationala
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
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
56.01.01 Finantare nationala
2. 70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe

50.253.716 -863.474 49.390.242
12.939.457 12.078.506 25.017.963
4.978.431
0
4.978.431
4.699.253
0
4.699.253
600
0
600
144.745
0
144.745
41.800
0
41.800
5.000
0
5.000
87.033
0
87.033
1.031.226
0
1.031.226
1.031.226
0
1.031.226
1.031.226
0
1.031.226
6.763.000
0
6.763.000
6.763.000
0
6.763.000
6.763.000
0
6.763.000
166.800
0
166.800
166.800
0
166.800
166.800
0
166.800
0

12.078.506 12.078.506

0
0
37.321.259
37.321.259
37.321.259
35.829.309
1.491.950
-7.000
-7.000

12.078.506 12.078.506
12.078.506 12.078.506
-12.941.980 24.379.279
-12.941.980 24.379.279
-12.941.980 24.379.279
-12.941.980 22.887.329
0
1.491.950
0
-7.000
0
-7.000

2.472.187 823.956 3.296.143
69.867
2.338.276 2.408.143
69.867
0
69.867
63.997
0
63.997
5.870
0
5.870
0

2.338.276 2.338.276

0
0
2.402.320
2.402.320
2.402.320
1.514.320
888.000

2.338.276 2.338.276
2.338.276 2.338.276
-1.514.320 888.000
-1.514.320 888.000
-1.514.320 888.000
-1.514.320
0
0
888.000

ANEXA Nr. 4
la Hotararea nr.105/28 august 2009
SINTEZA
cheltuielilor bugetului local al judetului pe ordonatori de credite pe anul 2009
rectificarea a lV - 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

Program
aprobat
200.447.087
10.716.130
10.716.130
1.561.225
950.000
511.225

Influente
+,-39.518
0
0
-27.161
0
-27.161

U.M.=lei
Program
rectificat
200.407.569
10.716.130
10.716.130
1.534.064
950.000
484.064
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-Consiliul local Negresti
60.02 APARARE
- Centrul militar Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT
-Şcoala speciala ,,Aurora" Vaslui
-Şcoala pentru surzi Vaslui
-Şcoala profesionala"Sf. Ecaterina" Huşi
-Şcoala speciala Negreşti
-Centrul Jud.de Resurse si Asistenta Educationala
-Inspectoratul scolar al judetului Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
66.02 SANATATE
-Spitalul Judetean Vaslui
-Centrul de asistenta medico-sociala Bacesti
-Centrul de asistenta medico-sociala Codaesti
-Consiliul Judeţean Vaslui
67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
-Consiliul Judeţean Vaslui
-Teatrul "V.I.Popa "Bîrlad
-Muzeul "V.Pârvan"Bîrlad
-Biblioteca "N.Milescu Spătarul" Vaslui
-Muzeul "Ştefan cel Mare"Vaslui
-Centrul Jud. pt. conservare si promovare a culturii traditionale Vaslui
68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
-Centrul de zi Negresti
-Centrul medico-social Bacesti
-Centrul medico-social Ghermanesti
-Centrul medico-social Codaesti
- Consiliul judetean Vaslui
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
- Consiliul judetean Vaslui
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
- Consiliul judetean Vaslui
80.02 ACTIUNI GENERALE ECON., COM. SI DE MUNCA
- Consiliul judetean Vaslui - Centrul de afaceri
84.02 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
- Consiliul judetean Vaslui

100.000
0
100.000
186.298
7.900
194.198
180.128
7.900
188.028
6.170
0
6.170
282.409
0
282.409
98.620
0
98.620
183.789
0
183.789
23.858.185
0
23.858.185
4.500.000
0
4.500.000
3.284.000
0
3.284.000
1.980.000
0
1.980.000
2.000.000
0
2.000.000
500.000
0
500.000
15.000
0
15.000
11.579.185
0
11.579.185
2.080.000
0
2.080.000
1.000.000
0
1.000.000
247.000
0
247.000
248.000
0
248.000
585.000
0
585.000
11.274.495 19.261 11.293.756
3.224.600
19.261
3.243.861
2.000.000
0
2.000.000
1.752.000
0
1.752.000
1.899.895
0
1.899.895
1.655.000
0
1.655.000
743.000
0
743.000
85.856.749
0
85.856.749
82.526.067
0
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
409.353
0
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
50.253.716 -863.474 49.390.242
50.253.716 -863.474 49.390.242
2.472.187 823.956 3.296.143
2.472.187 823.956 3.296.143
ANEXA Nr.5
la Hotararea nr.105/28 august 2009

BUGETUL
Consiliului Judetean Vaslui pe anul 2009
rectificarea a lV - a
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE:
92.125.796 -39.518 92.086.278
01.Cheltuieli curente
40.271.866 14.416.782 54.688.648
10. Cheltuieli de personal
7.226.671
0
7.226.671
20. Bunuri şi servicii
7.646.575
7.900
7.654.475
30. Dobanzi
1.726.159
0
1.726.159
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
511.225
-27.161
484.064
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51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
55. Alte transferuri
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
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 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
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursab.
55.01.18 Alte transferuri curente interne(cotizatii)
55.02 Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internat.)
55.02.01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 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

6.939.208
2.000.668
0

0
0

6.939.208
2.000.668

14.416.782 14.416.782

11.021.360
0
11.021.360
3.200.000
19.261
3.219.261
52.246.396 -14.456.300 37.790.096
52.036.396 -14.456.300 37.580.096
52.036.396 -14.456.300 37.580.096
210.000
0
210.000
210.000
0
210.000
-392.466
0
-392.466
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
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

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

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
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

511.225
511.225
511.225

-27.161
-27.161
-27.161

484.064
484.064
484.064

186.298
181.170
181.170
67.970
7.200
4.600
2.000

7.900
7.900
7.900
7.900
0
0
0

194.198
189.070
189.070
75.870
7.200
4.600
2.000
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20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
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 nerambursab.
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
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

1.000
400
98.000
5.128
5.128
5.128
5.128

0
0
0
0
0
0
0

1.000
400
98.000
5.128
5.128
5.128
5.128

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
-5.000
-5.000

0
0
0
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
-5.000
-5.000

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

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

11.579.185
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

0
0
0
0
0
0
0

585.000
15.000
15.000
15.000
570.000
570.000
570.000
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71.01.30 Alte active fixe
570.000
67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
3.224.600
01.Cheltuieli curente
3.315.300
20. Bunuri si servicii
83.050
20.01 Bunuri si servicii
23.300
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
1.000
20.30 Alte cheltuieli
58.750
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
32.250
51.01 Transferuri curente
32.250
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
32.250
59. Alte cheltuieli
3.200.000
59.11 Asociatii si fundatii
350.000
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
2.850.000
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -90.700
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-90.700
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
409.353
01.Cheltuieli curente
61.884
10. Cheltuieli de personal
14.674
10.01 Cheltuieli salariale in bani
11.671
10.03 Contribuţii
3.003
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
2.212
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
59
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
608
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
25
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
99
20. Bunuri si servicii
47.210
20.01 Bunuri si servicii
25.000
20.30 Alte cheltuieli
22.210
70. Cheltuieli de capital
600.000
71. Active nefinanciare
600.000
71.01 Active fixe
600.000
71.01.30 Alte active fixe
600.000
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -252.531
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-252.531
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
CHELTUIELI TOTALE:
155.000
01.Cheltuieli curente
55.000
20. Bunuri si servicii
5.000
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
5.000
30. Dobanzi
50.000
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
50.000
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
50.000
70. Cheltuieli de capital
100.000
71. Active nefinanciare
100.000
71.01 Active fixe
100.000
71.01.30 Alte active fixe
100.000
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
10.737.933
01.Cheltuieli curente
686.933
20. Bunuri si servicii
42.000
20.01 Bunuri si servicii
2.000
20.12 Consultanta si expertiza
35.000
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
5.000
30. Dobanzi
644.933
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
644.933
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
644.933
70. Cheltuieli de capital
10.051.000

0

570.000

19.261
19.261
0
0
0
0
0
0
0
19.261
0
19.261
0
0

3.243.861
3.334.561
83.050
23.300
1.000
58.750
32.250
32.250
32.250
3.219.261
350.000
2.869.261
-90.700
-90.700

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

409.353
61.884
14.674
11.671
3.003
2.212
59
608
25
99
47.210
25.000
22.210
600.000
600.000
600.000
600.000
-252.531
-252.531

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

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
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71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
80.02 ACTIUNI GENERALE ECON.,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 ext.
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursab.
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
56.01.01 Finantare nationala
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
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare

10.051.000
10.051.000
10.000.000
51.000

0
0
0
0

10.051.000
10.051.000
10.000.000
51.000

1.012.760
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

50.253.716 -863.474 49.390.242
12.939.457 12.078.506 25.017.963
4.978.431
0
4.978.431
4.699.253
0
4.699.253
600
0
600
144.745
0
144.745
41.800
0
41.800
5.000
0
5.000
87.033
0
87.033
1.031.226
0
1.031.226
1.031.226
0
1.031.226
1.031.226
0
1.031.226
6.763.000
0
6.763.000
6.763.000
0
6.763.000
6.763.000
0
6.763.000
166.800
0
166.800
166.800
0
166.800
166.800
0
166.800
0

12.078.506 12.078.506

0
0
37.321.259
37.321.259
37.321.259
35.829.309
1.491.950
-7.000
-7.000

12.078.506
12.078.506
-12.941.980
-12.941.980
-12.941.980
-12.941.980
0
0
0

12.078.506
12.078.506
24.379.279
24.379.279
24.379.279
22.887.329
1.491.950
-7.000
-7.000

2.472.187
69.867
69.867
63.997
5.870

823.956
2.338.276
0
0
0

3.296.143
2.408.143
69.867
63.997
5.870

0

2.338.276

2.338.276
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2.

56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
56.01.01 Finantare nationala
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe

0
0
2.402.320
2.402.320
2.402.320
1.514.320
888.000

2.338.276
2.338.276
-1514320
-1.514.320
-1.514.320
-1.514.320
0

2.338.276
2.338.276
888.000
888.000
888.000
0
888.000

ANEXA Nr. 6
la Hotararea nr.105/28 august 2009
BUGETUL
Centrului Militar judetean Vaslui pe anul 2009
rectificarea a lV - a
Cap.60.02 APARARE
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70.Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale

U.M.=lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
180.128
7.900
188.028
180.128
7.900
188.028
180.128
7.900
188.028
175.000
7.900
182.900
175.000
7.900
182.900
64.800
7.900
72.700
7.200
7.200
4.600
4.600
1.000
1.000
400
400
97.000
97.000
5.128
0
5.128
5.128
0
5.128
5.128
0
5.128
5.128
5.128

ANEXA Nr. 7
la Hotararea nr.105/28 august 2009
BUGETUL
Bibliotecii Judetene " Nicolae Milescu Spatarul" Vaslui pe anul 2009
rectificarea a lV -a
Cap.67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
Program Influente
SPECIFICATIE
aprobat
+,TOTAL VENITURI
1.899.895
0
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
1.899.895
TOTAL CHELTUIELI
1.899.895
0
1.Cheltuieli curente
1.881.728
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
-3.000
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 profes.
5.060
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
22.540
3.000
20. Bunuri si servicii
189.550
0
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

U.M.= lei
Program
rectificat
1.899.895
1.899.895
1.899.895
1.881.728
1.643.718
1.284.768
358.950
256.900
6.450
65.000
5.060
25.540
189.550
139.550
3.000
40.000
2.000
5.000
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55 Alte transferuri
55.01.Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

48.460
48.460
48.460
46.732
46.732
46.732
46.732
-28.565
-28.565

0
0
0
0
0
0

48.460
48.460
48.460
46.732
46.732
46.732
46.732
-28.565
-28.565

ANEXA Nr. 8
la Hotărârea nr.105/28 august 2009
LISTA
obiectivelor de investitii cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2009
rectificarea a lV - a
U.M.=lei
Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

1 TOTAL CHELTUIELI din care :
2 A. Lucrari in continuare
3 B. Lucrari noi din care:
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
4 C. Alte cheltuieli de investitii
5 51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
6 -Consiliul judetean Vaslui
7 C. Alte cheltuieli de investitii
8 60.02. APARARE
9 -Consiliul judetean Vaslui
10 C. Alte cheltuieli de investitii
11 61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
12 - Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
13 C. Alte cheltuieli de investitii
14 65.02 INVATAMANT
15 -Consiliul judetean Vaslui
16 C. Alte cheltuieli de investitii
17 -Scoala "Aurora" Vaslui
18 C. Alte cheltuieli de investitii
19 -Scoala pentru surzi Vaslui
20 A. Lucrari in continuare
21 - Sala de sport
22 C. Alte cheltuieli de investitii
23 Centrul judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui
24 C. Alte cheltuieli de investitii
25 66.02 SĂNĂTATE
26 - Consiliul judetean Vaslui
27 A. Lucrari in continuare
28 - "Demolare pavilion 2 si 3 Spitalul Vaslui si imprejmuire gard"
29 C. Alte cheltuieli de investitii
30 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
31 -Biblioteca judeteana Vaslui
32 A. Lucrari in continuare
33 -Amenajare si modernizare sediu Biblioteca judeteana Vaslui
34 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
35 - Consiliul judetean Vaslui
36 C. Alte cheltuieli de investitii
37 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Suma
52.590.810
16.306.102
31.645.741
14.416.782
4.638.967
488.588
488.588
488.588
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
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38 -Consiliul judetean Vaslui
100.000
39 C. Alte cheltuieli de investitii
100.000
40 74.02. PROTECTIA MEDIULUI
10.051.000
41 - Consiliul judetean Vaslui
10.051.000
42 A. Lucrari in continuare
10.000.000
- Reabilitare sistem de alimentare cu apa,a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a
43
10.000.000
apelor uzate din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti
44 C. Alte cheltuieli de investitii
51.000
45 80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA
22.750
46 -Consiliul judetean Vaslui
22.750
47 C. Alte cheltuieli de investitii
22.750
48 84.02. TRANSPORTURI
36.457.785
49 -Consiliul judetean Vaslui
36.457.785
50 A. Lucrari in continuare
5.658.370
51 -Stabilizare versanti la DJ 284:Arsura-Pahnesti,km. 15+454-16+300 (0,846 km) - cofinantare 300.000
230.000
52 - Pod beton armat pe DJ 245 B Chetrosu
- ReabilitareDJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) -Zizinca- Deleni - Moreni- DJ 245 L (Costesti),km
450.000
53
3+000-4+000 (1,000km)
-Reabilitare DJ 207 H:DN2 F(Vaslui) -Fabrica Ceramica -Chitoc-Poiana Caprioarei,km
1.180.000
54 0+000-1+000,km 2+500-4+200 (2,700km)
- ReabilitareDJ 244E: DN 24B (Husi) -Tatarani- Botesti - DN 24 (Miclesti),km 0+000-7+430
1.168.000
55
(7,430km)
- Reabilitare DJ 245: DN 24 (Barlad) -Drujesti-Bacani-Vulpaseni-Ghicani-Al.Vlahuta -Buda1.400.000
56 Morareni-Floresti - Oprisita (DN 2 F),km 22+700-33+200(10,500km)
- Reabilitare DJ 246 A: DN 24 (Moara Domneasca) -Feresti- Bereasca - DJ 247 (Tatarani),km
800.370
57
0+000-1+400 (1,400 km)
130.000
58 - Reabilitare DJ 248 B : limita jud.Iasi -Negresti (DN 15D), km65+000-68+740(3,740km)
59 B. Lucrari noi
29.307.465
236.470
60 -Reabilitare DJ 207 E Rediu-Negresti
237.170
61 -Reabilitare DJ 248 limita Jud.Iasi-DJ 207 Buda (Osesti)
10.383.319
62 -Reabilitare si modernizare 1DJ 244 B Cretesti de Sus-Murgeni
-Reabilitare DJ 244 E din DN 24 B (Husi) -Tatarani - Botesti -DN 24 (Miclesti)
653.000
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
420.000
64 244 A (Musata) km. 12+000-14+500
162.000
65 -Reabilitare DJ 159 E Garceni (DJ 159 A) Malinesti - Manastirea Malinesti km.2+000
470.000
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 4.667.000
67
Rădeni - Dragomireşti (DN 2F) ;km. 0+000-23+400 si 27+900-52+500
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
12.078.506
-Reabilitare si modernizare 1DJ 244 B Cretesti de Sus-Murgeni
12.078.506
68 C. Alte cheltuieli de investitii
1.491.950
69 87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
3.226.276
70 -Consiliul judetean Vaslui
3.226.276
B. Lucrari noi
2.338.276
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
2.338.276
-Reabilitarea Centrului cultural istoric al Municipiului Barlad
2.338.276
73 C. Alte cheltuieli de investitii
888.000
ANEXA nr.8 a
la Hotărârea nr.105/28 august 2009

Nr.
crt.

LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2009
rectificarea a lV - a
UM = lei
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de
Cant Preţ
U.M
Valoare
investiţii
i-tate unitar
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1 TOTAL CHELTUIELI
2 51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
3
-Consiliul judetean Vaslui
4
-PT+ taxe, avize, acorduri si executie pt.Consolidare Palat adminis.
-Plotter format A0- la proiectul "Consolidarea capacitatii autoritatilor
publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in gestionarea
5 infrastructurii transfrontaliere"
-Scanner format A0-la proiectul "Consolidarea capacitatii autoritatilor
publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in gestionarea
6 infrastructurii transfrontaliere"
-Scanner format A3-la proiectul "Consolidarea capacitatii autoritatilor
publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in gestionarea
7 infrastructurii transfrontaliere"
-Calculator +monitor 20" - la proiectul "Consolidarea capacitatii
autoritatilor publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in
8 gestionarea infrastructurii transfrontaliere"
9
-TVA pt.dotari finantate din contributie proprie
10
-TVA pt.dotari finantate din fonduri nerambursabile
11 -Soft raster to vector
-TVA la proiectul " Consolidarea capacitatii autoritatilor publice
locale din jud.Vaslui si raionul Leova in gestionarea infrastructurii
transfrontaliere" (din dotari finantate din contributie proprie si din
12 finantari nerambursabile)
-TVA la proiectul "Managementul de calitate la Consiliul judetean
13 Vaslui"( pt.dotari)
14 -TVA la proiectul "Europarteneri"( pt. dotari)
-Statii de lucru +TVA - la proiectul "Sistem informatic integrat in
15 judetul Vaslui"
16 -Programe antivirus
17 60.02. APARARE
18 -Consiliul judetean Vaslui(Centrul Militar)
19 - calculator (cu licente sistem operare)
20 -sistem DELL-E 450-COMPUTING SYSTEMS(restanta din an 2008)
21
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
22 - Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
- Retea structurata voce-date a Centrului judetean pentru Coordonarea
23 si Conducerea Interventiei
24 65.02 INVATAMANT
25 -Consiliul judetean Vaslui
26
-Cofinantare microbuz transport persoane
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul de investitie ,,
27 Centru pentru educatie incluziva Negresti (inclusiv avize)
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul de investitie ,,
28 Centru pentru educatie incluziva Husi (inclusiv avize)
- TVA pt.microbuz transport persoane -proiect "Centrul
29 transfrontalier de resurse pt.educatia incluziva -Pentru Copii!"
-TVA pt.echipament video si instalatie sonorizare - proiect "Centrul
30 transfrontalier de resurse pt.educatia incluziva -Pentru Copii!"
31 -Scoala "Aurora" Vaslui
32 - robot de bucatarie restanţă din anul 2008
33 Şcolii pentru surzii Vaslui pe anul 2009
34 - cheltuieli pt. diriginre santier
35 Centrul judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui
36 - Program de contabilitate
37 66.02 SĂNĂTATE
38 -Consiliul judetean Vaslui
39 -Documentatie tehnico-economica pentru proiectul
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"Reabilitarea,modernizarea si echiparea Spitalului jud. de urgenta Vs"
40 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
41 -Consiliul judetean Vaslui
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul
"Reabilitarea,modernizarea si dotarea Centrului medico-social
42 Ghermanesti" (inclusiv avize)
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul
"Reabilitarea,modernizarea si dotarea Centrului medico-social
43 Codaesti" (inclusiv avize)
44 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
45 -Consiliul judetean Vaslui
46 -Studii si harti de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren
47 74.02. PROTECTIA MEDIULUI
48 - Consiliul judetean Vaslui
49 - Avize
50 80.02 ACTIUNI GENERALE ECON.,COMER. SI DE MUNCA
51 -Consiliul judetean Vaslui
52 - Taxe ISC si Casa Constructorului
53 84.02. TRANSPORTURI
54 -Consiliul judetean Vaslui
- SF si PT ,taxe, comisioane,acorduri,avize , doc.cadastrala si lucrari
la Consolidare terasamente pe DJ 243, km 8+500-km 9+500,
55 com.Perieni
- SF si PT pentru stabilizare versanti la DJ 244C Husi-Padureni,km
56 0+600-km2+200
- SF si PT pentru amenajare ravena la DJ 245 D, localitatea Fundu
57 Vaii,com. Lipovat
-Elaborare SF+PT+DE pe DJ 207 H:DN2 F(Vaslui) -Fabrica
Ceramica -Chitoc-Poiana Caprioarei,km 0+000 -1+000, km 2+500 58 8+500 (7,000km)
-Elaborare SF+PT+ DE pentru Reabilitare DJ 244 M : DN24 (Crasna 59 Albesti- Idrici de Sus,km 0+000-3+330km,4+430-5+600(4,5km) )
-Elaborare SF+PT+DE pentru Reabilitare DJ 245E:DN24
60 (Bulboaca)- Zizinca-Deleni- Moreni -DJ 245 L (Costesti), (4,500 km)
-Elaborare PT + DE pentru Reabilitare DJ 244 I: Murgeni (DN 24 A)
61 - Sarateni - Malusteni - DC 67,km 9+100-12+300 (3,200km)
-PT+DE la Reabilitare DJ 244 E din DN 24 B(Husi) -Tatarani-Botesti
62 -DN 24 (Miclesti) (km.19+600-23+600 si 25+350-25+750)
-PT+DE la Reabilitare DJ 244 C: Husi (DN 24B) -Padureni-Leosti63 Valeni-Urlati-D.Cantemir-DJ 244 A (Musata) km.12+000-14+500
SF+PT+DE la Reabilitare DJ.159 E Garceni (DJ.159 A) Malinesti64 Manastirea Malinesti km. 2+000-5+000
-SF la Reabilitare DJ 245 C : Bacani (DJ.245) -Baltateni- Cepesti65 Raduesti-Coroiesti - Bogdanita - Schitu (DJ 245 A) km 0+000-25+000
-PT+DE la Reabilitare DJ 248 F : din DN 15 D (Negresti)- Limita jud.
66 Iasi km. 1+800-3+726
- PT+DE la Reabilitare DJ 243 : din DN 24 (Barlad)- Pogana-Iana Vadurile -Iezer - Puiesti - Fântânele - Rădeni - Dragomireşti (DN 2 F);
67 km 0+000-23+400 si 27+900-52+500
68 -Elaborare PT si taxe la treceri peste calea ferata pe DJ 244 B
-Elaborare PT+DE pentru Reabilitare DJ 246 A : DN 24 (Moara
Domneasca -Feresti -Bereasca - DJ247 (Tatarani), km 1+311-5+834
69 (4,523 km)
- PT+DE la Reabilitare DJ 243E : DJ 243 B - Coroiesti, km 3+000 -6
70 +380 (3,380km)
71 - PT la Reabilitare DJ 207 E Rediu- Negresti
72 - PT la Reabilitare DJ 248 limita jud.Iasi -DJ 207 Buda (Osesti)
73 -Elaborare documentatie tehnico-economica DJ 243 A :pentru
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74

75

76

77

78

79
80
81
82
83
84

85

86

Pogana (DJ243)-Crang -Nou-Ciocani-Ivesti-POGONESTI-TutovaCrivesti-Pochidia-Satu-Nou-Limita jud.Galati, km 31+37033+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
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-SuceveniBogdana-Similisoara -Gavanu-Morareni-Gherghesti-Valea LupuluiLunca-Silistea-Iana(DJ243),3,000km
Elaborare documentatie tehnica PT+DE pentru Reabilitare drum
judeteanDJ 247 :lim.jud.Iasi -Codaesti-Emil Racovita-DanestiBereasa-Telejna-Zapodeni-Balteni-Bejenesti-SaucaDn2F(Laza)66+659-68+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 proiectul "Reabilitarea Centrului cultural istoric
al municipiului Barlad"
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Complex
muzeal- Satul 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"
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a IV-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
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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 acestora cu suma de 39.518 lei. Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele
locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
postaderare se diminuează cu suma de 14.456.300 lei, iar sumele FEN postaderare pentru finanţarea
programelor comunitare finanţate în perioada 2007-2013 se suplimentează cu suma de 14.416.782 lei.
Această modificare este necesară ca urmare a aplicării Ordinului ministrului finanţelor publice
nr.2290/9.08.2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări
financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.629/2009.
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 suma de 7.900 lei, la proiecte cu finanţare
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 14.416.782 lei, la alte cheltuieli cu
suma de 19.261 lei şi diminuarea atât a fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
cu suma de 27.161 lei cât şi a cheltuielilor de capital cu suma de 14.456.300 lei.
Dacă avem în vedere modificările pe capitole bugetare, subliniez că am propus modificări la
un număr de 5 capitole bugetare şi anume:
La capitolul „apărare” am propus suplimentarea fondurilor cu suma de 7.900 lei, din care
7.000 lei încălzit şi iluminat şi 900 lei la apă, canal, salubritate. Ambele sume vizează suplimentarea
bugetului Centrului Militar al judeţului Vaslui.
La capitolul „cultură, recreere şi religie”, am propus suplimentarea fondurilor cu suma de
19.261 lei pentru finanţarea salarizării personalului neclerical de la cele 4 culte recunoscute de lege,
care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului Vaslui.
La capitolul „transporturi” am propus diminuarea fondurilor cu suma de 863.474 lei.
În cadrul acestui capitol, cheltuielile pentru finanţarea proiectelor cu finanţare din fonduri
europene nerambursabile (FEN) postaderare, se suplimentează cu suma de 12.078.506 lei, iar
cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 12.941.980 lei. Această virare de credite de la un
articol de cheltuială la alt articol de cheltuială este necesară datorită modificării legislaţiei ce priveşte
clasificaţia indicatorilor bugetari.
Suma de 12.941.980 lei de la cheltuieli de capital, iniţial a fost inclusă în bugetul local ca o
sumă estimată ce reprezenta cofinanţarea externă. La această dată ştim exact ce sumă să înscriem în
buget, deoarece aceasta a şi fost virată în conturile Consiliului judeţean Vaslui (12.078.506 lei).
Obiectivul de investiţie pe care-l avem în vedere este „Reabilitarea şi modernizarea DJ 244B
Creţeşti de Sus – Murgeni”.
La capitolul „alte acţiuni economice” am propus suplimentarea fondurilor cu suma de 823.956
lei. Aici avem o situaţie asemănătoare cu cea de la capitolul „transporturi”.
Iniţial am inclus la cheltuieli de capital suma de 1.514.320 lei, iar acum în conformitate cu
documentele pe care le deţinem ştim că vom primi un avans din partea Guvernului României în sumă
de 2.338.276 lei pentru proiectul cu finanţare externă „Reabilitarea Centrului cultural-istoric al
municipiului Bârlad”.
Din însumarea suplimentărilor şi diminuărilor propuse în proiectul de rectificare a bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2009, rezultă că este necesară diminuarea fondului de rezervă
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bugetară aflat la dispoziţia dvs. cu suma de 27.161 lei.
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care le
veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul rectificării a IV-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.106/2009
privind înfiinţarea „Centrului de resurse pentru formare şi consultanţă în domeniul asistenţei
sociale” Vaslui în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind
înfiinţarea „Centrului de resurse pentru formare şi consultanţă în domeniul asistenţei sociale” Vaslui;
în temeiul dispoziţiilor art.91,alin.(1), lit.a) şi alin.(2), lit.b) precum şi ale art.97 alin. (1), din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1- (1) Se înfiinţează Centrul de resurse pentru formare şi consultanţă în domeniul
asistenţei sociale” Vaslui, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vaslui, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate juridică.
(2) Sediul Centrului este în municipiul Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui- Iaşi, nr.96;
Art.2 – Centrul are rolul de a asigura următoarele tipuri de servicii:
a) organizare şi furnizare de cursuri de formare profesională pe diferite teme de
interes pentru furnizorii de servicii sociale;
b) consultanţă în domeniul asistenţei sociale: specialiştii angajaţi ai centrului sunt
pregătiţi pentru a acorda consultanţă în probleme ce ţin de asistenţa socială;
c) acces la materiale şi publicaţii de specialitate: Centrul deţine materiale didactice,
publicaţii şi materiale de specialitate care sunt puse la dispoziţia tuturor
specialiştilor care solicită sprijinul;
d) acces la informaţii de specialitate, legislaţie actualizată şi newsletter în cadrul
aplicaţiei web www.cronline.ro .
Art.3 – (1)Se aprobă structura organizatorică a centrului prevăzută în anexa nr.1.
(2) Se aprobă statul de funcţii ale centrului prevăzut în anexa nr.2.
Art.4 – Finanţarea cheltuielilor serviciului înfiinţat prin prezenta hotărâre se asigură din
bugetul propriu al judeţului, precum şi din sponsorizări, donaţii, alte venituri potrivit legii.
Art.5 – Se aprobă menţinerea obiectului de activitate al acestuia pe o perioadă de 3 ani după
încheierea contractului de finanţare.
Art.6 – Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 – Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu 1 septembrie 2009.
Art.8 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărârii se însărcinează Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Vaslui.
Vaslui, 28 august 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
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Anexa nr.1
la Hotărârea nr.106
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU
PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI

CENTRUL DE RESURSE FORMARE ŞI CONSULTANŢĂ
ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE

4

T
C
FP
FC

COMPONENTA DE
CONSULTAŢĂ ŞI
INFORMARE
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COMPONENTA DE
FORMARE

SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE CONTENCIOS

2

2

2

2

1

16

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ECONOMIC ADMINISTRATIV

4

4

24

Anexa nr.2
la Hotărârea nr.106/2009
STAT DE FUNCŢII AL CENTRULUI DE RESURSE PENTRU FORMARE ŞI CONSULTANŢĂ
ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE
NR.
CRT.
1
2-4

DENUMIREA FUNCŢIEI
EXECUŢIE
CONDUCERE
INSPECTOR DE SPECIALITATE
INSPECTOR DE SPECIALITATE

NIVEL
STUDII
S
S

GRAD
PROFESIONAL
IA
III

NUMĂR
POSTURI
1
3

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea „Centrului de resurse pentru formare şi consultanţă în
domeniul asistenţei sociale” Vaslui în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea „Centrului de resurse pentru formare şi consultanţă în
domeniul asistenţei sociale” Vaslui din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vaslui ce se prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră este elaborat în
conformitate cu prevederile art.104 alin.(2) lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
La elaborarea proiectului de hotărâre s-a avut în vedere „Programul de Vecinătate Romania –
Moldova 2004 – 2006” prin care s-a dorit creşterea capacităţii instituţionalepentru organizaţiile din
domeniul asistenţei socialede pe ambele părţi ale regiunii de graniţă prin eficientizarea procesului de
cooperare tranfrontalieră.
În cadrul acestui program s-a semnat Contractul de finanţare nerambursabilă pentru proiectul „
Centrul de resurse pentru formare şi consultanţă în domeniul asistenţei sociale” cu un buget total
de 55.450 euro din care DGASPC a contribuit cu o cotă de cofinanţare în procent de 10%.
Obiectivul cel mai important al acestui proiect a fost înfiinţarea centrului de resurse pentru
formare şi consultanţă care are misiunea de a aduce o contribuţie la dezvoltarea şi profesionalizarea
serviciilor sociale.
Centrul reprezintă cel mai important partener al instituţiilor/organizaţiilor de servicii sociale
din Vaslui în pregatirea şi derularea de programe coerente destinate îmbunătăţirii serviciilor sociale şi
a dezvoltării instituţiilor/ organizaţiilor care oferă aceste servicii.
Centrul furnizează următoarele servicii:
•
organizare şi furnizare de cursuri de formare profesională pe diferite teme de
interes pentru furnizorii de servicii sociale;
•
consultanţă în domeniul asistenţei sociale: specialiştii angajaţi ai centrului sunt
pregătiţi pentru a acorda consultanţă în probleme ce ţin de asistenţa socială;
acces la materiale şi publicaţii de specialitate: Centrul deţine materiale
•
didactice, publicaţii şi materiale de specialitate care sunt puse la dispoziţia tuturor
specialiştilor care solicită sprijinul;
•
acces la informaţii de specialitate, legislaţie actualizată şi newsletter în cadrul
aplicaţiei web www.cronline.ro .
Centrul de resurse pentru formare şi consultanţă în domeniul asistenţei sociale deţine o bază
materială modernă, cu logistică materială hardware şi software situată la standarde înalte, care sprijină
procesul de pregătire al specialiştilor şi care suţine profesionalismul serviciilor oferite prin logistică
aferentă.
Activităţile din cadrul centrului vor fi asigurate de o structură de personal formată dintr-un
număr de 4 posturi, în regim contractual.
Cheltuielile estimative privind susţinerea activităţii serviciului nou înfiinţat în valoare de 4.456
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lei/lună au fost prognozate şi stabilite prin proiectul de buget al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului pentru anul 2009.
Considerând că înfiinţarea „ Centrului de resurse pentru formare şi consultanţă în
domeniul asistenţei sociale” Vaslui vine în sprijinul specialiştilor din acest domeniu iniţiez prezentul
proiect de hotărâre pe care-l supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
VASILE MIHALACHI
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.107/2009
privind înfiinţarea “Centrului Respiro pentru copiii cu dizabilităţi neuro – psiho – motorii medii
şi severe din familii naturale şi substitutive de la nivelul municipiului Vaslui şi a zonelor
limitrofe”, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean cu privire la
înfiinţarea “Centrului Respiro pentru copiii cu dizabilităţi neuro – psiho – motorii medii şi severe din
familii naturale şi substitutive de la nivelul municipiului Vaslui şi a zonelor limitrofe”, în structura
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
Având în vedere art. 107, alin. (1), lit. (c) şi art. 110 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia
şi promovarea drepturilor copilului;
Având în vedere Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr.1.826 din 22 decembrie 2005;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1438/2004 privind aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a
celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin (1) lit. (a) şi , alin (2) lit. (b), şi ale art.97, alin (1) din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – (1) Se înfiinţează Centrul Respiro pentru copiii cu dizabilităţi neuro – psiho –
motorii medii şi severe din familii naturale şi substitutive de la nivelul municipiului Vaslui şi a
zonelor limitrofe, ca o componentă funcţională, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
(2) Sediul Centrului de tip respiro este situat în str. Metalurgiei nr. 1, mun. Vaslui,
jud. Vaslui.
Art. 2 – Centrul Respiro pentru copiii cu dizabilităţi neuro – psiho – motorii medii şi severe
din familii naturale şi substitutive de la nivelul municipiului Vaslui şi a zonelor limitrofe îndeplineşte
următoarele roluri :
a) asigură serviciile de găzduire şi îngrijire a copiilor cu dizabilităţi neuro – psiho – motorii medii
şi severe, pentru o perioadă de maxim 30 de zile calendaristice/an, timp în care familia
fiecăruia depăşeşte situaţia de criză;
b) asigură serviciile de abilitare/reabilitare: kinetoterapie, ergoterapie, ludoterapie, consiliere
psihologică;
c) asigură realizarea activităţilor recreative şi de socializare – conform vârstei, opţiunilor şi
gradului de handicap al copiilor;
d) asigură realizarea activităţilor care vizează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor:
informare, asistenţă socială, pregătire pentru viaţa independentă, socializare şi loisir;
e) asigură servicii de consiliere şi sprijin pentru părinţi, în vederea depăşirii situaţiilor de criză cu
care se confruntă.
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Art. 3 – (1) Se aprobă structura organizatorică a Centrului Respiro pentru copiii cu dizabilităţi
neuro – psiho – motorii medii şi severe din familii naturale şi substitutive de la nivelul municipiului
Vaslui şi a zonelor limitrofe, prevăzută în anexa nr.1.
(2) Se aprobă statul de funcţii al Centrului Respiro pentru copiii cu dizabilităţi neuro
– psiho – motorii medii şi severe din familii naturale şi substitutive de la nivelul municipiului Vaslui
şi a zonelor limitrofe, prevăzut în anexa nr.2.
Art. 4 – Finanţarea cheltuielilor serviciului nou înfiinţat prin prezenta hotărâre se asigură din
bugetul propriu al judeţului, precum şi din sponsorizări, donaţii, alte venituri potrivit legii.
Art. 5 - Se aprobă menţinerea obiectului de activitate al centrului pe o perioada de cel puţin 3
ani de la încheierea finanţării nerambursabile.
Art. 6 – Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.7 – Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 decembrie 2009.
Art. 8– Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
Vaslui, 28 august 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexa nr.2
la Hotărârea nr. 107/2009

STAT DE FUNCŢII AL CENTRULUI RESPIRO PENTRU COPIII CU DIYABILITĂŢI NEUROPSIHO- MOTORII MEDII ŞI SEVERE DIN FAMILII NATURALE ŞI SUBSTITUTIVE DE LA
NIVELUL MUNICIPIULUI VASLUI ŞI A ZONELOR LIMITROFE
NR.
CRT.
1
2-7
8-9
10-11

DENUMIREA FUNCŢIEI
EXECUŢIE
CONDUCERE
PSIHOPEDAGOG
LUCRĂTOR SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
ÎNGRIJITOARE

NIVEL
STUDII
S
M
PL
M/G

GRAD
PROFESIONAL

I

NUMĂR
POSTURI
1
6
2
2
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Anexa nr.1
la Hotărârea nr.107
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU
PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU PROTECŢIA
PERSOANELOR ADULTE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ECONOMIC ADMINISTRATIV

COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL
CU HANDICAP VASLUI

CENTRUL RESPIRO PENTRU COPIII CU DIZABILITĂŢI
NEURO-PSIHO-MOTORII MEDII ŞI SEVERE

COMPONENTA DE
ÎNGRIJIRE A
SĂNĂTĂŢII

COMPONENTA DE
ADMINISTRARE

FP
FC

COMPONENTA DE
EVALUARE,
RECUPERARE ŞI
REABILITARE

T
C

11

7

2

2

7

2

2

11
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea „Centrului Respiro pentru copiii cu dizabilităţi neuro –
psiho – motorii medii şi severe din familii naturale şi substitutive de la nivelul municipiului Vaslui şi a
zonelor limitrofe”, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea „Centrului Respiro pentru copiii cu dizabilităţi
neuro – psiho – motorii medii şi severe din familii naturale şi substitutive de la nivelul
municipiului Vaslui şi a zonelor limitrofe”, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, ce se prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră este elaborat în
conformitate cu prevederile art.104 alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 107, alin. (1), lit. (c)
şi art.110 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a Hotărârii
de Guvern nr. 1438/2004 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a
serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a
copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi.
Contractul de finanţare pentru proiectul „Centrul Respiro pentru copiii cu dizabilităţi neuro –
psiho – motorii medii şi severe din familii naturale şi substitutive de la nivelul municipiului Vaslui şi a
zonelor limitrofe” depus în cadrul programului PHARE 2006, Coeziune Economică şi Socială, Linia
bugetară: Phare 2006/018-147.04.02, a fost semnat în data de 02.12.2008 între Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale –
AMPOSDRU şi se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni.
Prezentul proiect vine în spirjinul persoanelor care cresc şi îngrijesc copii cu dizabilităţi neuro
– psiho – motorii medii şi severe, pentru a preîntâmpina perioadele de stres şi tensiuni acumulate dar
şi pentru a soluţiona situaţii de criză precum stare de boală, deces al unui membru al familiei, stări
conflictuale, pierderea locului de muncă al unuia dintre partenerii cuplului etc.
Obiectiv general: Crearea şi dezvoltarea unui serviciu specializat de sprijin oferit familiilor
substitutive şi naturale ale copiilor cu dizabilităţi.
Obiectiv specific: Înfiinţarea unei componente de tip respiro în dezvoltarea Complexului de
Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui, având în vedere oferirea unei game variate de
servicii tip respiro membrilor familiei persoanei cu dizabilităţi pentru o perioadă limitată, determinată
de timp, în vederea refacerii capacităţilor parentale sau depăşirii unei situaţii de criză la nivelul
familiilor substitutive şi naturale ale copiilor cu dizabilităţi.
Beneficiarii proiectului:
• 48 de copii cu dizabilităţi neuro – psiho – motorii medii şi severe, cu vârste cuprinse între 2
– 18 ani, din cadrul familiilor naturale şi substitutive de la nivelul municipiului Vaslui şi a
zonelor limitrofe;
• 48 de familii naturale şi substitutive care au în componenţă copii cu dizabilităţi neuro –
psiho – motorii medii şi severe, familii ce traversează o perioadă de criză;
• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.
În vederea asigurării unor servicii calitative beneficiarilor, structura de personal al centrului
de tip respiro este format dintrun număr de11 posturi în regim contractrual.
La stabilirea structurii de personal s-a avut în vedere Hotărârea de Guvern nr.539/2005 pentru
aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind
serviciile sociale, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.1007/2005.
Sediul Centrului este în strada Metalurgiei, nr.1 din municipiul Vaslui, judeţul Vaslui.
Prin înfiinţarea Centrului Respiro pentru copiii cu dizabilităţi neuro – psiho – motorii medii şi
severe din familii naturale şi substitutive de la nivelul municipiului Vaslui şi a zonelor limitrofe,
bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui nu va fi influenţat în anul
2009.
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Ghidul solicitantului specifică obligativitatea angajamentului Consilului Judeţean Vaslui de a
asigura fonduri necesare, de la bugetul local, pentru continuarea proiectului pe o perioadă de cel puţin
3 ani de la încheierea finanţării nerambursabile.
În ceea ce priveşte activităţile prevăzute în proiect, printre care se numără şi cea de acreditare a
noului serviciu de tip respiro, aceasta presupune finalizarea documentaţiei necesare, conform
Ordonanţei de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi republicată şi depunerea
acesteia la Comisia Tehnică de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale din cadrul Direcţiei de
Muncă şi Protecţie Socială Vaslui. Dosarul de acreditare va cuprinde printre altele şi aprobarea de
către Consiliul Judeţean Vaslui a înfiinţării noului serviciu în structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.
Faţă de cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl aprobaţi în
forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.108/2009
privind înfiinţarea “Centrului Respiro ACASĂ – O binecuvântare a timpului”, în structura
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean cu privire la
înfiinţarea “Centrului Respiro ACASĂ – O binecuvântare a timpului”, în structura Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
Având în vedere art.107, alin. (1), lit. (c) şi art. 110 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului;
Având în vedere Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr.1.826 din 22 decembrie 2005;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.1438/2004 privind aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a
celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin. (1), lit. (a) şi alin. (2), lit. (b), şi ale art.97, alin. (1) din
Legea 215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – (1) Se înfiinţează Centrul Respiro ACASĂ – O binecuvântare a timpului, ca o
componentă funcţională, fără personalitate juridică, în structura DGASPC.
(2) Sediul Centrului de tip respiro este situat în B–dul Epureanu, nr. 19,
mununicipiul Bârlad, judeţul Vaslui.
Art.2 – Centrul Respiro ACASĂ – O binecuvântare a timpului îndeplineşte următoarele roluri:
a) asigură serviciile de găzduire şi îngrijire a copiilor cu dizabilităţi neuro – psiho – motorii medii
şi severe, pentru o perioadă de maxim 30 de zile calendaristice/an, timp în care familia
fiecăruia depăşeşte situaţia de criză;
b) asigură serviciile de abilitare/reabilitare: kinetoterapie, ergoterapie, ludoterapie, consiliere
psihologică;
c) asigură realizarea activităţilor recreative şi de socializare – conform vârstei, opţiunilor şi
gradului de handicap al copiilor;
d) asigură realizarea activităţilor care vizează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor:
informare, asistenţă socială, pregătire pentru viaţa independentă, socializare şi loisir;
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e) asigură servicii de consiliere şi sprijin pentru părinţi, în vederea depăşirii situaţiilor de criză cu
care se confruntă.
Art.3 – (1) Se aprobă structura organizatorică a Centrului Respiro ACASĂ – O binecuvântare
a timpului, prevăzută în anexa nr.1.
(2) Se aprobă statul de funcţii al Centrului Respiro ACASĂ – O binecuvântare a
timpului, prevăzut în anexa nr.2.
Art.4 – Finanţarea cheltuielilor serviciului nou înfiinţat prin prezenta hotărâre se asigură din
bugetul propriu al judeţului, precum şi din sponsorizări, donaţii, alte venituri potrivit legii.
Art.5 - Se aprobă menţinerea obiectului de activitate al centrului pe o perioada de cel puţin 3
ani de la încheierea finanţării nerambursabile.
Art.6 – Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.7 – prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu 1 decembrie 2009.
Art.8– Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează DGASPC.
Vaslui, 28 august 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,

Gheorghe Stoica

Anexa nr.2
la Hotărârea nr. 108/2009
STAT DE FUNCŢII AL CENTRULUI RESPIRO ACASĂ – O BINECUVÂNTARE A TIMPULUI
BÂRLAD
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6-7
8-9
10-11
12.

DENUMIREA FUNCŢIEI
NIVEL
GRAD
NUMĂR
EXECUŢIE
CONDUCERE STUDII PROFESIONAL POSTURI
INSPECTOR DE SPECIALITATE
ŞEF CENTRU
S
I
1
PSIHOLOG
S
1
ASISTENT SOCIAL
S
1
ERGOTERAPEUT
PL/M
1
LUDOTERAPEUT
PL/M
1
LUCRĂTOR SOCIAL
PL/M
2
ASISTENT MEDICAL
PL
2
ÎNGRIJITOARE
M/G
I
2
ŞOFER
M
1
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Anexa nr.1
la Hotărârea nr.108
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU
PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU PROTECŢIA
PERSOANELOR ADULTE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ECONOMIC ADMINISTRATIV

COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE NR.1 BÎRLAD

CENTRUL RESPIRO ACASĂ – O BINECUVÂNTARE A
TIMPULUI

COMPONENTA DE
ÎNGRIJIRE A
SĂNĂTĂŢII

COMPONENTA DE
ADMINISTRARE

FP
FC

COMPONENTA DE
EVALUARE,
RECUPERARE ŞI
REABILITARE

T
C

12

6

2

3

6

2

3

1

11
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea „Centrului Respiro ACASĂ – O binecuvântare a timpului”,
în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea „Centrului Respiro ACASĂ – O binecuvântare a
timpului”, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ce se prezintă
pentru dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră este elaborat în conformitate cu prevederile art.104
alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a prevederilor art. 107, alin. (1), lit. (c) şi art.110 din Legea nr.272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a Hotărârii de Guvern nr. 1438/2004 privind
aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării
copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv
de ocrotirea părinţilor săi.
Contractul de finanţare pentru proiectul „Centrul Respiro ACASĂ – O binecuvântare a
timpului” depus în cadrul programului PHARE 2006, Coeziune Economică şi Socială, Linia bugetară:
Phare 2006/018-147.04.02, a fost semnat în data de 02.12.2008 între Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale –
AMPOSDRU şi se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni.
Prezentul proiect vine în spirjinul persoanelor care cresc şi îngrijesc copii cu dizabilităţi neuro
– psiho – motorii medii şi severe, pentru a preîntâmpina perioadele de stres şi tensiuni acumulate dar
şi pentru a soluţiona situaţii de criză precum stare de boală, deces al unui membru al familiei, stări
conflictuale, pierderea locului de muncă al unuia dintre partenerii cuplului etc.
Obiective generale:
1. Dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul judeţului Vaslui.
2. Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor cu dizabilităţi.
Obiectiv specific: Asigurarea serviciilor sociale specializate pentru copiii cu dizabilităţi
accentuate, medii şi grave din judeţul Vaslui care provin atât din familii naturale cât şi din familii
substitutive, în cadrul unui centru de tip respiro în oraşul Bârlad.
Grupul ţintă: este alcătuit din 360 copii cu dizabilităţi, cu vârste cuprinse între 2-18 ani, copii
proveniţi din familiile naturale vulnerabile şi familii substitutive, din cadrul comunităţilor: municipiul
Bârlad, oraşul Murgeni şi 24 de comune aflate în vecinătatea lor şi anume: Alexandru Vlahuţă,
Băcani, Banca, Berezeni, Blăgeşti, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Epureni, Fălciu, Găgeşti, Griviţa, Iana,
Iveşti, Măluşteni, Murgeni, Perieni, Pogana, Puieşti, Roşieşti, Şuletea, Tutova, Vetrişoaia, Viişoara,
Vinderei şi Zorleni.
Beneficiarii proiectului:
• Familiile copiilor cu dizabilităţi care accesează serviciile centrului fiind astfel sprijinite în
activitatea de creştere şi îngrijire a copiilor;
• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui care îşi lărgeşte paleta
de servicii oferite, acoperind o nevoie reală existentă la nivelul judeţului.
În vederea asigurării unor servicii calitative beneficiarilor, structura de personal al centrului
de tip respiro este format dintrun număr de 12 posturi în regim contractrual.
La stabilirea structurii de personal s-a avut în vedere Hotărârea de Guvern nr.539/2005 pentru
aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind
serviciile sociale, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.1007/2005.
Sediul Centrului este în bulevardul Epureanu, nr.19 din municipiul Bârlad, judeţul Vaslui.
Prin înfiinţarea ”Centrului Respiro Acasă – o binecuvântare a timpului”, Bârlad bugetul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui nu va fi influenţat în anul 2009.
Ghidul solicitantului specifică obligativitatea angajamentului Consilului Judeţean Vaslui de a
asigura fonduri necesare, de la bugetul local, pentru continuarea proiectului pe o perioadă de cel puţin
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3 ani de la încheierea finanţării nerambursabile.
În ceea ce priveşte activităţile prevăzute în proiect, printre care se numără şi cea de acreditare a
noului serviciu de tip respiro, aceasta presupune finalizarea documentaţiei necesare, conform
Ordonanţei de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi republicată şi depunerea
acesteia la Comisia Tehnică de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale din cadrul Direcţiei de
Muncă şi Protecţie Socială Vaslui. Dosarul de acreditare va cuprinde printre altele şi aprobarea de
către Consiliul Judeţean Vaslui a înfiinţării noului serviciu în structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.
Faţă de cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl aprobaţi în
forma prezentată.
PREŞEDINTE,
VASILE MIHALACHI
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.109/2009
privind înfiinţarea serviciului „Echipa mobilă pentru copilul cu handicap” Vaslui, în structura
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean cu privire la
înfiinţarea “Centrului Respiro ACASĂ – O binecuvântare a timpului”, în structura Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
Având în vedere art.107, alin. (1), lit. (c) şi art. 110 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului;
Având în vedere Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr.1.826 din 22 decembrie 2005 ;
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin. (1), lit. (a) şi alin. (2), lit. (b), şi ale art.97, alin. (1) din
Legea 215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – (1) Se înfiinţează serviciul „Echipa mobilă pentru copilul cu handicap” Vaslui, ca o
componentă funcţională, fără personalitate juridică, în structura DGASPC.
(2) Sediul serviciului „Echipa mobila” este situat în str. Castanilor, nr.8, Vaslui.
Art. 2 – Echipa mobilă pentru copilul cu handicap Vaslui are următoarele roluri :
a) asigurarea serviciilor de recuperarea şi reabilitarea la domiciliu pentru copii cu
handicap neuro-psiho-motor din jud. Vaslui ;
b) consilierea şi transferul de cunostinte practice specialist-familie asupra modului de
îngrijire medicala si acordarea unui minim de terapie de recuperare;
Art. 3 – (1)Se aprobă structura organizatorică a Echipei mobile prevăzută în anexa nr.1.
(2) Se aprobă statul de funcţii ale Echipei mobile prevăzut în anexa nr.2.
Art. 4 – Finanţarea cheltuielilor serviciului nou înfiinţat prin prezenta hotărâre se asigură din
bugetul propriu al judeţului, precum şi din sponsorizări, donaţii, alte venituri potrivit legii.
Art. 5 - Se aprobă menţinerea obiectului de activitate al centrului pe o perioada de cel puţin 3
ani de la încheierea finanţării nerambursabile.
Art. 6 – Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 7 – prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu 1 decembrie 2009.
Art. 8– Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează DGASPC.
Vaslui, 28 august 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.109
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU
PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU
PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI

FP
FC

COMPONENTA DE
ADMINISTRARE

T
C

COMPONENTA DE
EVALUARE,
RECUPERARE ŞI
REABILITARE

ECHIPA MOBILA PENTRU COPILUL CU HANDICAP
VASLUI

6

1

6

1

7

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ECONOMIC ADMINISTRATIV

7

35

Anexa nr.2
la Hotărârea nr. 109/2009
STAT DE FUNCŢII AL SERVICIULUI ECHIPA MOBILĂ PENTRU COPILUL CU HANDICAP
VASLUI
NR.
DENUMIREA FUNCŢIEI
CRT. EXECUŢIE
CONDUCERE
1 KINETOTERAPEUT
2 PSIHOLOG
3 LOGOPED
4 EDUCATOR
5 EDUCATOR – LUDOTERAPEUT
6 ERGOTERAPEUT
7 ŞOFER

NIVEL
GRAD
NUMĂR
STUDII PROFESIONAL POSTURI
S
1
S
1
S
1
M/PL
1
M/PL
1
M/PL
1
M/G
1

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea serviciului „Echipa mobilă pentru copilul cu handicap”
Vaslui, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea serviciului “Echipa mobilă pentru copilul cu
handicap” Vaslui, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ce se
prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră este elaborat în conformitate cu prevederile cu
prevederile art.104 alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 107, alin. (1), lit. (c) şi
art.110 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Contractul de finanţare pentru proiectul „Echipa mobilă pentru copilul cu handicap Vaslui”,
depus în cadrul programului PHARE 2006, Coeziune Economică şi Socială, Linia bugetară Phare
2006/018-147.04.02.a fost semnat în data de 02.12.2008 între DGASPC Vaslui şi Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi se desfăşoară pe o perioada de 12 luni.
Proiectul „Echipa mobilă pentru copilul cu handicap” îşi propune să creeze o Echipă mobilă de
recuperare şi reabilitare a copilului cu handicap la domiciliu , în 3 comunităţi din judeţul Vaslui în
care numărul de copii cu handicap este ridicat şi care se situează la o distanţă apreciabilă de un centru
de recuperare.
Obiectivul proiectului : Creşterea capacităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vaslui de a răspunde, într-un grad mai mare, nevoilor şi solicitărilor de servicii
sociale în zone în care accesul la acestea este dificil/deficitar.
Grupul ţintă :
•
copii cu handicap neuro-psiho-motoriu, cu vârste cuprinse între 3 şi 14 ani, din comuna
Găgeşti, Costeşti şi Laza, jud. Vaslui;
•
părinţi şi asistenţi maternali-familiile acestor copii.
Beneficiarii proiectului:
•
36 de copii cu handicap neuro-psiho-motoriu, cu vârste cuprinse între 3 şi 14 ani, din
comuna Găgeşti, Costeşti şi Laza, jud. Vaslui;
•
70 familii ale acestor copii ;
În vederea asigurării unor servicii calitative beneficiarilor, structura de personal al
serviciului” Echipa mobilă” este format dintrun număr de 7 posturi în regim contractrual.
La stabilirea structurii de personal s-a avut în vedere Hotărârea de Guvern nr.539/2005 pentru
aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a
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Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind
serviciile sociale, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.1007/2005.
Sediul serviciului este în strada Castanilor, nr.8 din municipiul Vaslui, judeţul Vaslui.
Prin înfiinţarea serviciului mai sus menţionat, bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Vaslui nu va fi influenţat în anul 2009.
Ghidul solicitantului specifică obligativitatea angajamentului Consilului Judeţean Vaslui de a
asigura fonduri necesare, de la bugetul local, pentru continuarea proiectului pe o perioadă de cel puţin
3 ani de la încheierea finanţării nerambursabile.
În ceea ce priveşte activităţile prevăzute în proiect, printre care se numără şi cea de acreditare a
noului serviciu de tip – echipă mobilă, aceasta presupune finalizarea documentaţiei necesare, conform
Ordonanţei de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi republicată şi depunerea
acesteia la Comisia Tehnică de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale din cadrul Direcţiei de
Muncă şi Protecţie Socială Vaslui. Dosarul de acreditare va cuprinde printre altele şi aprobarea de
către Consiliul Judeţean Vaslui a înfiinţării noului serviciu în structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.
Faţă de cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl aprobaţi în
forma prezentată.
Preşedinte,
VASILE MIHALACHI
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.110/2009
pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.90/2003 privind organizarea şi funcţionarea
auditului public intern în cadrul Consiliului jud. Vs., cu modificările şi completările ulterioare
având în vedere prevederile art.9, lit. (a) şi (c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public
intern, modificată şi completată prin Ordonanţa de Guvern nr. 37/2004 şi ale pct. 3.1. din „Normele
generale privind exercitarea activităţii de audit public intern”, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr.38/2003, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.
423/2004;
având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr. 173/2007 privind
preluarea Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti în responsabilitatea administrativă şi
financiară a Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri
de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a
copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi
special integrat şi ale Deciziei Inspectoratului şcolar judeţean Vaslui nr.140/2006 privind înfiinţarea
Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională Vaslui;
având în vedere Deciziile Inspectoratului şcolar judeţean Vaslui nr.4587, 4588 şi 4590/2008
privind transformarea unor şcoli speciale în centre şcolare de educaţie incluzivă;
în temeiul prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. – Hotărârea nr.90/2003 privind organizarea şi funcţionarea auditului public
intern în cadrul Consiliului judeţean Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
„(1)Compartimentul de audit public intern va audita toate activităţile desfăşurate sau care sunt
în responsabilitatea consiliului judeţean şi ale următoarelor instituţii aflate sub autoritatea sa:
- Teatrul „V.I. Popa” Bârlad;
- Muzeul „V. Pârvan” Bârlad;
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- Muzeul „Ştefan cel Mare” Vaslui;
- Biblioteca „N.M. Spătarul” Vaslui;
- Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;
- Centrul de asistenţă medico-socială Ghermăneşti;
- Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti;
- Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti;
- Serviciul public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui;
- Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului a judeţului Vaslui”.
2. Alineatul (2) al articolului 2 se abrogă.
3. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
„(3)Compartimentul de audit public intern va audita şi fondurile publice alocate din bugetul
local al judeţului Vaslui şi gestionate de:
- Centrul şcolar de educaţie incluzivă „Aurora” Vaslui;
- Centrul şcolar de educaţie incluzivă „Constantin Pufan” Vaslui;
- Centrul şcolar de educaţie incluzivă Negreşti;
- Şcoala de arte şi meserii „Sfânta. Ecaterina” Huşi;
- Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională Vaslui;
- Centrul militar judeţean Vaslui;
- Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă Vaslui”.
4. Alineatul (2) al articolului 3 se abrogă.
Vaslui, 28 august 2009
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 90/2003 privind organizarea şi
funcţionarea auditului public intern în cadrul Consiliului judeţean Vaslui, cu modificările şi
completările ulterioare
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Potrivit prevederilor art. 9, lit. (a) şi (c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul
public intern, modificată şi completată prin Ordonanţa de Guvern nr. 37/2004 şi ale pct. 3.1. din
„Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern”, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 38/2003, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Finanţelor
nr. 423/2004, Consiliul judeţean Vaslui are obligaţia instituirii cadrului organizatoric şi funcţional
necesar desfăşurării activităţii de audit public intern, inclusiv pentru entităţile publice aflate în
subordine.
De la data adoptării Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr. 90/2003, respectiv modificărilor
aduse prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 65/2006, au intervenit o serie de modificări legate
de preluarea, înfiinţarea, reorganizarea unor entităţi publice din subordinea sau finanţate din bugetul
local al judeţului Vaslui, după cum urmează:
- conform Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr. 173/2007, începând cu data aprobării
bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008, Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti a fost
preluat în responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului judeţean Vaslui;
- prin Decizia Inspectoratului şcolar judeţean Vaslui nr. 140/2006 s-a înfiinţat Centrul judeţean
de resurse şi asistenţă educaţională Vaslui. Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.
1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare,
recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul
sistemului de învăţământ special şi special integrat, finanţarea acestui centru se face de la bugetul
local al judeţului Vaslui;
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- prin Decizia Inspectoratului şcolar judeţean Vaslui nr. 4587/2008, Şcoala pentru surzi Vaslui
s-a transformat în Centrul şcolar de educaţie incluzivă „Constantin Pufan” Vaslui;
- prin Decizia Inspectoratului şcolar judeţean Vaslui nr. 4588/2008, Şcoala specială „Aurora”
Vaslui s-a transformat în Centrul şcolar de educaţie incluzivă „Aurora” Vaslui;
- prin Decizia Inspectoratului şcolar judeţean Vaslui nr. 4590/2008, Şcoala specială Negreşti sa transformat în Centrul şcolar de educaţie incluzivă Negreşti;
- în baza Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr. 90/2003, modificată prin Hotărârea
Consiliului judeţean Vaslui nr. 65/2006, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului a
judeţului Vaslui şi-a constituit structură proprie de audit public intern. Având în vedere necesitatea
realizării obiectivelor de audit public intern la nivelul Direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului a judeţului Vaslui, respectiv de a da asigurări obiective şi consiliere, precum şi de a
sprijini în îndeplinirea obiectivelor acesteia, se impune, în urma auditării financiare de către Camera
de Conturi Vaslui, preluarea activităţii de audit public intern de către compartimentul de specialitate al
Consiliului judeţean Vaslui.
Având în vedere considerentele mai sus prezentate, în temeiul art 40 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Vaslui, aprobat prin Hotărârea nr. 112/2008, am iniţiat
prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre dezbatere şi aprobare.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.111/2009
privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului
judeţean Vaslui
având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind
propunerea de modificare a statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului
judeţean Vaslui;
în conformitate cu prevederile art.33 din Ordonanţa Guvernului nr.6/2007 privind unele
măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la
intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor
publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de
bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O. U. G. nr.24/2000 privind sistemul
de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului
salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică,
precum şi unele măsuri reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului
contractual salarizat prin legi speciale;
în temeiul art.91 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art.104 alin. (2) lit. “a” şi art.97 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă transformarea a două posturi de funcţie publică de execuţie de consilier I
asistent treapta 3 în treapta 2 de salarizare, în vederea avansării funcţionarilor publici ca urmare a
îndeplinirii condiţiilor de avansare în treapta de salarizare imediat următoare.
Art.2 –Se aprobă statul de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului judeţean Vaslui, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
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Art.3 – Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.46/2008, cu modificările ulterioare,
se înlocuieşte cu anexa prevăzută la art.2.
Vaslui, 28 august 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA
la Hotărârea nr.111/2009

TREAPTA DE
SALARIZARE

DENUMIRE COMPARTIMENT,
FUNCTII

GRADUL

Nr.
crt.

CLASA
(Gr/Tr)

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

FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA
1
PRESEDINTE
2-3 VICEPRESEDINTE
TOTAL APARAT DE SPECIALITATE
CABINETUL PRESEDINTELUI
1
Consilier
S
2
Consilier
S
3
SECRETARUL JUDETULUI
I
S
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
4-5 Auditor
I superior
1
S
6-7 Auditor
I asistent
1
S
8
Auditor
I asistent
3
S
BIROUL CONTABILITATE
9
Sef birou - consilier
I superior
1
S
10
Consilier
I superior
1
S
11-12 Consilier
I asistent
1
S
13
Consilier
I asistent
2
S
14
Consilier
I asistent
3
S
15
Referent
III superior
1
M
16
Inspector de specialitate
Gr. IV
S
17
Referent
Tr.IA
M
SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, RELATII
MASS-MEDIA, INFORMARE CETATENI
18
Sef serviciu - consilier
I superior
1
S
19
Consilier
I superior
1
S
20
Consilier
I principal
2
S
21
Consilier
I principal
3
S
22-23 Consilier
I asistent
3
S
24
Consilier
I debutant
S
25
Consilier
I principal
2
S
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA
26
Director executiv-consilier juridic
I superior
1
S
COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS SI COORDONAREA
CONSILIILOR LOCALE
27
Consilier juridic
I superior
3
S
28
Consilier juridic
I principal
3
S
29
Consilier juridic
I asistent
1
S

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

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

8

8

0

1
1
1
1
2
1
1
18
1

1
1
1
1
2
1
1
12
1

6
-

7

6

1

1
1
1

1
1
1

-
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30
Consilier juridic
I asistent
3
S
31-32 Consilier
I asistent
1
S
33
Referent
Tr. IA
M
COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL SI CONSILIERII
34
Consilier
I principal
1
S
35
Consilier
I principal
2
S
36
Consilier
I asistent
2
S
37
Consilier
I principal
2
S
38
Referent
III superior
1
M
39
Referent
S
Gr. Deb
40
Referent
Tr.IA
M
41
Arhivar
Tr.II
M
COMPARTIMENT REDACŢIONAL DE EDITARE A MONITORULUI
OFICIAL AL JUDEŢULUI VASLUI
42
Inspector de specialitate
Gr. I
S
43
Inspector de specialitate
Gr. III
S
DIRECTIA ECONOMICA
44
Director executiv-consilier
I superior
1
S
45
Director executiv adjunct-consilier
I superior
1
S
COMPARTIMENT BUGET-FINANTE
46
Consilier
I superior
2
S
47
Consilier
I asistent
3
S
48-49 Referent
III superior
1
M
50
Referent
Gr. II
S
COMPARTIMENT INFORMATICA
51
Consilier
I superior
1
S
52
Consilier
I superior
3
S
53
Consilier
I principal
1
S
54
Consilier
I asistent
2
S
55
Consilier
I asistent
3
S
56
Consilier
I principal
2
S
SERVICIUL ADMINISTRATIV, PROTECTIA MUNCII SI APARARE
IMPOTRIVA INCENDIILOR
57
Referent-sef serviciu
Tr.IA
M
58
Inspector de specialitate
Gr. II
S
59
Referent
Tr.IA
M
60
Magaziner
Tr.I
M
DIRECTIA TEHNICA
61
Director executiv-consilier
I superior
1
S
62
Director executiv adjunct-consilier
I superior
1
S
SERVICIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII
PUBLICE
63
Sef serviciu - consilier
I superior
1
S
64
Consilier
I superior
1
S
65
Consilier
I superior
2
S
66
Consilier
I principal
3
S
67
Consilier
I asistent
1
S
68
Consilier
I asistent
3
S
69
Referent
III superior
2
M
70
Referent
S
Gr. Deb
COMPARTIMENT LUCRARI PUBLICE, INVESTITII
71
Consilier
I superior
1
S
72
Consilier
I superior
2
S
73
Consilier
I asistent
2
S
74-75 Consilier
I asistent
3
S

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

1
2
5
1
1
1
1
1

1
3
-

-

1
1
1

2

0

2

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

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

1
1
5
1
1
0
-

4

0

4

1
1
1
1
36
1
1

33
1
1

1
1
1
1
3
-

8
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2

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

1
1
0
-
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76-78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92-93
94-95
96
97

98-99
100
101
102
103

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

116
117
118-119
120
121
122

123

COMPARTIMENT INVESTITII SI REABILITARE DRUMURI JUDET.
Consilier
I superior
1
S
Consilier
I superior
3
S
Consilier
I debutant
S
COMPARTIMENT PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR
COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE
Consilier
I superior
1
S
Referent de specialitate
II superior
1
SSD
Consilier
I asistent
2
S
Referent
III superior
1
M
COMPARTIMENT PENTRU PROTECTIA PLANTELOR
Inspector de specialitate
Gr. IA
S
Inspector de specialitate
Gr. III
S
AUTORITATEA JUDETEANA DE TRANSPORT
Consilier
I superior
1
S
Consilier
I asistent
3
S
AUTORITATEA DE AUTORIZARE
Consilier
I superior
1
S
Consilier
I asistent
3
S
BIROUL DE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL
JUDETULUI
Sef birou - consilier
I superior
1
S
Consilier
I superior
3
S
Consilier
I asistent
3
S
Referent
III superior
2
M
ARHITECT SEF
Arhitect sef-consilier
I superior
1
S
COMPARTIMENT URBANISM AMENAJAREA TERITORULUI,
DISCIPLINA IN CONSTRUCTII SI CADASTRU IMOBILIAR EDILITAR
Consilier
I superior
1
S
Consilier
I asistent
3
S
Consilier
I debutant
S
Referent
III superior
1
M
Referent
S
Gr. Deb
DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALA, INTEGRARE EUROPEANA,
RELATII INTERNATIONALE
Director executiv-consilier
I superior
1
S
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA, INTEGRARE EUROPEANA
Sef serviciu-consilier
I superior
1
S
Consilier
I superior
1
S
Consilier
I superior
3
S
Consilier
I principal
3
S
Consilier
I asistent
1
S
Consilier
I asistent
2
S
COMPARTIMENT COOPERARE INTERNATIONALA SI RELATIA CU
ONG
Consilier
I superior
2
S
Consilier
I superior
3
S
Consilier
I asistent
2
S
COMPARTIMET MANAGEMENTUL CALITATII
Consilier
I principal
3
S
Consilier
I asistent
1
S
Auditor
I asistent
3
S
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (UIP)– „Sistem
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”
Consilier
I asistent
2
S

5
3
1
1

5
3
1
1

0
-

4

4

0

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

1
1
1
1
0
2
1
1
2
1
1

2
1
1
0
0
-

6

6

0

1
2
2
1
7
1

1
2
2
1
6
1

1
-

6

5

1

2
1
1
1
1

2
1
1
1
-

1

16
1
11
1
1
1
2
2
4

16
1
11
1
1
1
2
2
4

0
0
-

4

4

0

1
1
2
3
1
1
1

1
1
2
3
1
1
1

0

6
1

1
1

5
-
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124-126 Consilier, inspector de specialitate
Gr. IA
127-128 Referent, inspector de specialitate
Gr. IV
MUNCITORI INTRETINERE EXPLOATARE SI PERSONAL DE
DESERVIRE GENERALA
129-135 Sofer
Tr.IA
136 Muncitor (fochist)
Tr.III
137 Muncitor (tâmplar)
Tr.III
138 Muncitor (mecanic auto)
Tr.III
139-141 Ingrijitor
Tr.I

S
S

3
2

-

3
2

13

0

13

7
1
1
1
3

-

7
1
1
1
3

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Cons. jud. Vs
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Propun prezentul proiect de hotărâre spre analiza şi dezbaterea dumneavoastră motivat de
faptul că, în conformitate cu prevederile art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele
măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la
intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor
publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, avansarea în treapta de salarizare imediat următoare se face
prin transformarea posturilor ocupate de cei care îndeplinesc condiţiile de avansare, la propunerea
şefilor de compartimente în care aceştia îşi desfăşoară activitatea cu aprobarea conducătorului
instituţiei.
La avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se ţine seama de performanţele
profesionale, concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională notate cel puţin cu
calificativul “bun” în anul precedent şi de vechimea minimă necesară, care este de 2 ani. Vechimea
în muncă de 2 ani necesară pentru avansarea în treapta de salarizare poate fi redusă la 1 an de către
conducătorul autorităţii.
După analiza propunerilor şefilor de compartimente din structura aparatului de specialitate,
posturile de funcţie publică de execuţie ocupate de funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de
avansare în treapta de salarizare imediat următoare, prin reducerea vechimii in munca cu până la
maxim şase luni, şi care sunt supuse transformării sunt în număr de două posturi de funcţie publică
de execuţie de consilier I asistent treapta 3 se transformă în treapta 2 de salarizare.
Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe
care-l supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
ROMÂN IA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.112/2009
privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan Cel Mare” Vaslui
având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind
propunerea de modificare a statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan Cel Mare” Vaslui;
în conformitate cu prevederile art.7 şi art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.10/2008 privind
nivelul salariilor de bază şi al 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 si III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a
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drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, cu
modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art.91 alin. 1 lit. “a”, alin. 2 lit. “c” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă transformarea postului unic de desenator, cu nivel de studii medii treapta I,
în desenator treapta IA, în vederea promovării persoanei ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de
promovare în treapta de salarizare imediat următoare.
Art.2 – Poziţia nr.22 din Statul de funcţii al personalului din cadrul Muzeului judeţean
„Ştefan Cel Mare” Vaslui, prevăzut în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr.
114/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Muzeul judeţean „Ştefan Cel
Mare” Vaslui
Vaslui, 28 august 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 Muzeului judeţean „Ştefan Cel Mare” Vaslui
Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan Cel
Mare” Vaslui ce se prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră este elaborat având în
vedere solicitarea conducerii instituţiei prin adresa nr. 396/27.07.2009 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 al 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 si III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale,cu
modificările si completările ulterioare, promovarea persoanelor încadrate pe posturi unice se face prin
transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior. În acest context
propun transformarea unui post de desenator, cu nivel de studii medii treapta I, în desenator treapta
IA, în vederea promovării persoanei ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare în treapta de
salarizare imediat următoare.
Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, supun dezbaterii şi aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.113/2009
privind modificarea statului de funcţii al
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Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti
având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind
propunerea de modificare a statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti;
în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr.10/2008 privind nivelul
salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit 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 si III la Legea nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizaţiilor pentru
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, cu
modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 91 alin. (1) lit. “a”, alin. (2) lit. “c” şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă transformarea posturilor din statul de funcţii al Centrului de Asistenţă
Medico – Socială Băceşti, considerate unice, în vederea promovării persoanelor care îndeplinesc
condiţiilor de promovare în gradul/treapta de salarizare imediat următoare, după cum urmează:
a) postul de inspector de specialitate-contabil şef, cu nivel de studii superioare gradul II, în
inspector de specialitate-contabil şef gradul I;
b) postul de funcţionar, cu nivel de studii medii treapta II, în funcţionar treapta I;
c) postul de muncitor-electrician treapta II, în muncitor-electrician treapta I;
d) postul de muncitor-instalator treapta III, în muncitor-electrician treapta II.
Art. 2 – Statul de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială
Băceşti, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 108/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Centrul de Asistenţă Medico –
Socială Băceşti.
Vaslui, 28 august 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

Anexa
la Hotărârea nr. 113/2009
STAT DE FUNCŢII
al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti
Nr. crt.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI
FUNCŢIEI

NUMĂR
DE
POSTURI

PERSONAL DE CONDUCERE = 2
1
Director-insector de specialitate
1
2
Contabil şef-inspector de specialitate
1
COMPARTIMENT ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ = 13 şi 1/2
3
Medic – medicină generală
1
4-5 Asistent social
2
6
Psiholog
1
7-12 Asistent medical principal
6
13-14 Asistent medical
2
15
Asistent medical principal (de igienă)
1

NIVEL
STUDII

GRAD
sau TREAPTA

S
S

IA
I

S
S
S
PL
PL
PL

-
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16
Profesor CFM
1/2
COMPARTIMENT RESURSE UMANE = 1
17
Inspector de specialitate
1
COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS = 1
18
Consilier juridic
1
COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABILITATE = 2
19
Contabil
1
20
Casier-magaziner
1
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ŞI PERSONAL DE ÎNGRIJIRE = 26
21
Funcţionar
1
22
Administrator
1
23
Bucătar
1
24
Bucătar
1
25
Muncitor necalificat bucătărie
1
26-28 Infirmieră
3
29-32 Îngrijitoare
4
33
Spălătoreasă
1
34-35 Paznic
2
36-38 Paznic
3
39-40 Muncitor-fochist
2
41-42 Muncitor-fochist
2
43
Şofer
1
44
Muncitor-instalator
1
45
Muncitor-electrician
1
46
Muncitor necalificat
1

S
S

III

S

IA

M
M

IA
I

M
M

I
I
III
VI
I
II
III
VI
II
I
-

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
E X P U N E R E DE M O T I V E
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al
Centrului de Asistenţă Medico –Socială Băceşti
Proiectul de hotărâre ce se prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră are drept
motivaţie solicitarea conducerii Centrului de asistenţă medico – socială Băceşti de modificare a
statului de funcţii prin transformarea unor posturi, considerate unice în vederea promovării
persoanelor care îndeplinesc condiţiile, şi este elaborat 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 din Ordonanţa Guvernului nr.10/2008 privind nivelul
salariilor de bază şi al 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 si III la Legea nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizaţiilor pentru
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, cu
modificările si completările ulterioare, promovarea persoanelor încadrate pe posturi unice se face prin
transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.
În acest context propun transformarea unor posturi, considerate unice în structura statului de
funcţii al centrului, în vederea promovării persoanelor ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de
promovare în gradul/treapta de salarizare imediat următoare, după cum urmează:
 postul de inspector de specialitate-contabil şef, cu nivel de studii superioare gradul II, în
inspector de specialitate-contabil şef gradul I;
 postul de funcţionar, cu nivel de studii medii treapta II, în funcţionar treapta I;
 postul de muncitor-electrician treapta II, în muncitor-electrician treapta I;
 postul de muncitor-instalator treapta III, în muncitor-electrician treapta II.
46

Transformarea posturilor implică un efort financiar estimat la 450 lei/lună, cheltuieli de
personal.
Având în vedre cele mai sus prezentate, iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun
spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 31 iulie 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 (31 consilieri în funcţie şi preşedintele),
participă la lucrări un număr de 29 de consilieri, lipsind doi consilieri: Butnaru Liviu şi Dogaru
Cătălin.
Declară deschise lucrările acesteia.
Din partea Instituţiei prefectului participă domnul subprefect Traian Huluţă.
Ca invitaţi iau parte:
- domnul Gelu Voicu Bichineţ, director, Biblioteca jud. „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui ,
- domnul Marcel Anghel, director,Teatrul „Victor Ioan Popa” Bîrlad ,
- directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean
- reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de radio şi televiziune.
*
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui
Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi, proiect care a
fost adus la cunoştinţă publică prin publicarea în ziarul „Obiectiv de Vaslui” din 24 iulie a.c. şi prin
difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1.
Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier
judeţean ;
2.
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de
specialitate ;
3.
Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul
2009 ;
4.
Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază
în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009 ;
5.
Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2009 ;
6.
Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului creditelor externe pe anul 2009;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Achiziţionare echipamente specifice
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă,
acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord –Est”, a
cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin Judeţului Vaslui ;
8.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor proprietate
publică şi privată a judeţului Vaslui pe anul 2008 ;
9.
Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc G1” din municipiul Bîrlad, str.Vasile Pârvan,
nr.4 ;
10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de pregătire, deszăpezire şi combaterea
poleiului pe drumurile judeţene în perioada de iarnă 2009-2010” ;
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11.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului ,,Victor Ion Popa”
Bîrlad ;
12.
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii ,,Nicolae Milescu
Spătarul” Vaslui.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi ?
Domnul Ioan Stamate
Vin cu propunerea de a trece un proiect prin care să dăm dreptul copiilor de a se juca, în
perioada vacanţei, pe terenurile de sport ale şcolilor. Este vorba de copiii din mediul urban.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule secretar, este legal, putem noi să hotărâm aşa ceva?
Domnul Gheorghe Stoica
Domnul consilier Stamate a venit cu o propunere, nu cu un proiect de hotărâre. Oricum,
nu este de competenţa consiliului judeţean un asemenea proiect. Decizia aparţine autorităţilor locale.
Domnul Ioan Stamate
Să facem demersurile necesare.
Domnul Vasile Mihalachi
Ce părere aveţi domnule Mariciuc?
Domnul Vasile Mariciuc
Rezolvarea depinde de autorităţile locale. Am vorbit cu domnul primar. Trebuie luate în
calcul unele aspecte cum ar fi asigurarea pazei, supravegherea copiilor de către un cadru
didactic…Am vorbit şi cu directorii de şcoli. Ar fi mai nimerit ca Instituţia prefectului să trimită o
adresă fiecărei şcoli şi să se realizeze un program.
Domnul Corneliu Bichineţ
Ce va zice Uniunea Europeană?
Domnul Ioan Stamate
Ştiu ce zic copiii din cartierul meu. Au fost în audienţă la domnul primar. Se încearcă să
se paseze răspunderea de la unul la altul.
Domnul Dumitru Buzatu
Noi am putea vota orice, dar aceasta este o propunere care excede competenţelor noastre.
Dumneavoastră, în calitate de consilieri judeţeni, puteţi lua legătura cu consilierii locali, să discutaţi şi
să facă obiectul unui proiect de hotărâre. Acele terenuri nu sunt maidane. Cred că este necesară o
anumită dotare. Mergeţi la consiliile locale, cred că este necesar un asemenea demers.
Domnul Valeriu Toma
Ideea domnului Stamate este bună şi necesară, dar se poate concretiza în timp. În ce
priveşte supravegherea, sunt cadre didactice în activitate pe perioada vacanţei.
Domnul Dumitru Marin
Există şi posibilitatea ca aceasta să fie o recomandare de care autorităţile locale să ţină
cont.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi?
Dacă nu sunt, supun votului proiectul ordinii de zi prezentat.
Cine este pentru ?30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 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.
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Dacă sunt asemenea situaţii, sunteţi obligaţi să anunţaţi înainte de începerea dezbaterilor
interesul patrimonial pe care-l aveţi în problema respectivă.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Ţinând cont că proiectele de hotărâri cuprinse pe ordinea de zi au fost dezbătute în cadrul
şedinţelor comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea să nu mai fie prezentate, cu excepţia
rapoartelor comisiilor de specialitate.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ?30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea ca proiectele de hotărâri de pe ordinea
de zi să nu mai fie prezentate, trecându-se direct la discuţii.
*
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 ?30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la
adoptarea proiectelor de hotărâri.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi şi preşedinte, cu excepţia proiectelor de la punctele 3, 4,
5 şi 6 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie şi preşedinte (17)
potrivit prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Conform art.42 alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vi s-au pus la dispoziţie procesele verbale
încheiate în şedinţele consiliului judeţean din 26 iunie, respectiv 16 iulie a.c., în vederea luării la
cunoştinţă a conţinutului acestora.
Precizez că în cadrul şedinţei aveţi posibilitatea să contestaţi conţinutul proceselor verbale
şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţele amintite.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 26 iunie 2009.
Cine este pentru ?30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului judeţean
din data de 26 iunie 2009.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 16 iulie 2009.
Cine este pentru ?30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului
judeţean din data de 16 iulie 2009.
*
Domnul Vasile Mihalachi
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I. La primul punct dezbatem proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, prin
demisie, a mandatului unui consilier judeţean .
Dau cuvântul domnului secretar Stoica pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre supus
dezbaterii.
Domnul Gheorghe Stoica
Domnul Dumitriu Sorin şi-a exprimat în scris voinţa de a demisiona din funcţia de
consilier judeţean. Demisia, fiind un act unilateral de voinţă, nu ne rămâne decât să luăm act de
aceasta.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt necesare alte lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
II. La punctul doi dezbatem proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei
nominale a unor comisii de specialitate .
Dau cuvântul domnului secretar pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Ca urmare a demisiei unor consilieri judeţeni şi a validării altora în locurile rămase
vacante, se impune să completăm comisiile de specialitate. Prin noile numiri, s-a respectat
configuraţia politică stabilită iniţial.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 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 ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 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
III. La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
rectificare a III-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 Marin Nistor pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Proiectul de hotărâre ce v-a fost pus la dispoziţie, a suferit unele modificări la articolele nr.
2, 5 şi 9. Astfel:
Articolul 2 – la capitolul ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale” va fi
suma de + 8.895 lei în loc de +37.355 lei şi, tot la acest articol se va mai introduce un punct: ,,alte
transferuri” cu suma de +28.460 lei.
Articolul 5 va avea următorul conţinut: ,, 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.
Articolul 9 va avea următorul conţinut: ,, Cheltuielile la capitolul ,, cultură, recreere,
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 11.265.
În mod corespunzător vor suferi modificări şi anexele.
În sinteză, proiectul cuprinde la ,,venituri” diminuarea cu suma de 45.110 lei, în totalitate la
impozitul pe profit de la agenţii economici.
Din punct de vedere al clasificaţiei economice a indicatorilor bugetari, se remarcă
următoarele modificări: suplimentarea cheltuielilor la bunuri şi servicii cu suma de 832.825 lei, la
fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale cu suma de 8.895 lei şi diminuarea
fondurilor la cheltuieli de personal cu suma de 20.800 lei şi diminuarea fondurilor de cheltuieli de
capital cu suma de 682.000 lei.
În ce priveşte capitolele bugetare, s-a intervenit aproape la toate. În esenţă, capitolele propuse
pentru suplimentare sunt: ,,autorităţi publice şi acţiuni externe” cu suma de 104.275 lei;
implementarea Planului european de furnizare de ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor
defavorizate pe anul 2009 cu suma de aproximativ 130,0 mii lei, inclusiv TVA( la finalizarea
proiectului, suma urmează să fie recuperată din fondurile europene).
Alte acţiuni care se propun spre finanţare sunt: reabilitarea DJ 243-suma de 670.000 lei;
întocmirea documentaţiei tehnico –economice la proiectul ,,Complexul muzeal –Satul moldovenesc”300.000 lei. Sumele cu minus în faţă, revin bugetului nostru.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2 cu amendament.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
51

În

În

În

În

În

În

În

În

În

În

În

Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5 cu amendament.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9 cu amendament.
Cine este pentru ? 30 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 ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 10 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 11.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 11 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 12.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 12 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 13.
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Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 13 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 14.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 14 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 15.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 15 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 16.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 16 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 17.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 17 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 18.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 18 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 19.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 19 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 20.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 20 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IV. La punctul patru de pe ordinea de zi, dezbatem 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 .
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
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2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Anton pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
Această rectificare vizează două capitole bugetare pentru două instituţii şi se are în vedere
asigurarea TVA pentru trei proiecte:
- la Centrul şcolar de educaţie incluzivă,,Aurora” Vaslui suma de 32.500 lei pentru
proiectul ,,Sportul - prietenie şi competiţie”;
- la Muzeul ,, Vasile Pârvan” Bârlad suma de 346.600 lei pentru proiectul Planetariu
Bîrlad - diversitatea ofertei turistice în zona transfrontalieră Vaslui - Soroca şi pentru proiectul
,,Antichitate târzie în bazinul Prutului.
La toate proiectele, sumele avansate vor fi recuperate de la bugetul de stat.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 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 ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
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- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 10 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
V. La punctul cinci de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
rectificarea a III-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009 .
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Rog pe domnul Anton să ne prezinte şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
Această rectificare priveşte modificarea bugetelor a două proiecte administrate de Consiliul
judeţean Vaslui: ,,Consolidarea capacităţii administraţiei publice locale în gestionarea eficientă a
serviciilor publice” şi ,,Viziuni comune”.
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
,,Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale”, la alineatul ,,Maşini, echipamente şi mijloace de
transport”.
La proiectul ,,Viziuni comune”, echipa de implementare a solicitat suplimentarea bugetului
cu suma de 4.845 lei în vederea finanţării cheltuielilor de personal pentru personalul din raioanele
Hînceşti şi Soroca şi cheltuieli de bunuri şi servicii.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 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 .
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Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VI. La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
rectificarea a II-a a bugetului creditelor externe pe anul 2009.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Are cuvântul domnul Nistor Marin pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Proiectul cuprinde modificarea unor sume aprobate prin Hotărârea Consiliului judeţean
Vaslui nr. 10/2008.
În conformitate cu programul iniţial, pentru reabilitarea DJ 246-DJ 247 s-a aprobat suma
de 2.000.000 lei.
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În anul 2008 s-au executat şi decontat lucrări pe acest tronson de drum în sumă de
1.229.075,88 lei iar în anul 2009 s-au executat lucrări pe acelaşi tronson în sumă de 737.715,22 lei.
Pentru acest obiectiv, în anul 2009 în bugetul creditelor externe, avem înscrisă suma de
658.400 lei.
În vederea decontării în totalitate a lucrărilor executate la acest obiectiv, se impune
suplimentarea fondurilor cu suma de 79.400 lei.
Suplimentarea bugetului creditelor externe cu suma de 79.400 lei, va determina ca suma
utilizată pentru acest obiectiv să fie de 1.966.795 lei, mai puţin cu 33.205 lei faţă de suma prevăzută
de 2.000.000 lei în bugetul creditului extern.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare alte lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului
de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2 .
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VII. La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectului ,,Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi
calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă
şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord –Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de
proiect ce revin Judeţului Vaslui .
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană,
3. Tiron Cristina Mihaela, preşedintele comisiei pentru protecţie socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport , şi
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
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- Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei director Chircu Mihaela pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
În luna aprilie 2009, ADI EURONEST a depus la Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Nord Est, Piatra-Neamţ, prima cerere de finanţare pentru proiectul care a fundamentat asocierea a şase
consilii judeţene în 2007. Deoarece s-a depăşit valoarea maximă care poate fi solicitată printr-o cerere
de finanţare, s-a procedat la o nouă cerere 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, acordării 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 în beneficiul membrilor asociaţi.
Suma ce revine Consiliului judetean Vaslui pentru cel de-al doilea proiect este în sumă de
775.025,5 lei din care: 86.384,74 lei reprezintă contribuţia Consiliului judetean Vaslui la cheltuielile
eligibile aferente realizării proiectului; 7.646,94 lei reprezintă contribuţia Consiliului judetean Vaslui
la cheltuielile neeligibile aferente realizării proiectului; 680.993,82 lei reprezintă TVA, sumă ce va fi
recuperată de la bugetul de stat.
Din sumele menţionate, se vor achiziţiona: şase ambulanţe de prim ajutor, două ambulanţe
de reanimare, o autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de
urgenţă.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 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 ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
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Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VIII. La punctul opt de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre pentru
aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului
Vaslui pe anul 2008 .
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean, şi
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
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 secretar Gheorghe Stoica pentru a ne prezenta proiectul de
hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Acest proiect de hotărâre este în conformitate cu legislaţia în vigoare, care prevede
efectuarea inventarierii şi prezentării Raportului privind gestionarea bunurilor proprietate publică şi
privată, anual.
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.
Acest Raport redă mişcarea bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului ca urmare a
dării în administrare, concesionării, închirierii, folosinţei gratuite.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă aveţi întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre
prezentat.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2 .
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
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- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IX. La punctul nouă de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi
refuncţionalizare bloc G1” din municipiul Bîrlad, str.Vasile Pârvan, nr.4.
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 domnul director Tărnăuceanu Teodor pentru a ne prezenta proiectul de
hotărâre.
Domnul Teodor Tărnăuceanu
Consiliul judeţean Vaslui are în administrare blocul G1, imobil proprietate publică.
Deoarece nu au fost resursele financiare necesare, până în prezent s-au făcut doar lucrări de
reparaţii şi întreţinere.
În prezent se lucrează la reabilitarea şi refuncţionalizarea imobilului. Se vor realiza 39 de
apartamente, fiecare cu bucătărie şi grup sanitar propriu din care 15 cu două camere şi 24 cu o cameră.
Alimentarea cu energie termică se va face dintr-o centrală cu funcţionare pe gaze naturale
printr-un branşament de la reţeaua de distribuţie stradală. Valoarea lucrărilor, conform proiectului,
este de 98.500 lei, sumă cu care propunem reactualizarea indicatorilor tehnico-economici.
Domnul Valeriu Popa
Când va fi gata?
Domnul Teodor Tărnăuceanu
Anul acesta.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai aveţi întrebări? Nu?! Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2 .
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3 .
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
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Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
X. La punctul zece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea ,,Programului de pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile
judeţene în perioada de iarnă 2009-2010”.
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
Acest Program are o specificaţie aparte faţă de cele din anii anteriori. Are o valoare mai
mică. S-a ţinut cont de perioada grea din punct de vedere financiar pe care o parcurgem. Va trebui să
asigurăm lucrările de intervenţie pe drumurile judeţene. Trebuie să ţinem cont că, şi la nivelul
consiliilor locale, se vor realiza asemenea programe. Sperăm ca, împreună, să reuşim să realizăm cu
fonduri mult mai mici. Nu cunoaşte nimeni prognoza. E posibil să fie necesară o intervenţie a
consiliului judeţean în funcţie de prognoză.
Vom scoate la licitaţie pentru un singur constructor.
Domnul Valeriu Toma
Ca materiale antiderapante să se folosească zgură sau nisip. Să nu lăsăm la latitudinea lor
să folosească orice materiale.
Domnul Dumitru Buzatu
Apreciez foarte mult intenţia de a diminua sumele alocate deszăpezirii. Mi –ar plăcea să
putem deszăpezi pe degeaba. Cel puţin teoretic, există posibilitatea ca această sumă să fie majorată în
caz de nevoie. Cred că e necesar un amendament la acest proiect, să se prevadă în program
posibilitatea majorării sumei. Să găsim o formulă de a prevedea majorarea sumei în cazul în care
înrăutăţirea vremii va necesita cheltuieli în plus. Ce părere au cei de la buget? În loc de articolul patru
să introducem un nou articol?
Domnul Vasile Mihalachi
Va răspunde domnul secretar la întrebarea dumneavoastră.
Domnul Gheorghe Stoica
Dacă este în program, este posibil. Totul se va limita la ce este prevăzut în program.
Domnul Sorin Branişte
Am înţeles că este vorba despre o încredinţare directă?
Domnul Vasile Mihalachi
Se va licita pentru toată lucrarea. În aceste condiţii vom ţine legătura numai cu
câştigătorul. Toate vor fi date la pachet.
Domnul Sorin Branişte
Până acum era pe zone.
Domnul Vasile Mihalachi
Da, şi fiecare zonă cu grupul ei.
Domnul Dumitru Buzatu
Suma infimă pentru întregul judeţ, va scădea numărul competitorilor.
Domnul Dumitru Buzatu
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Necesitatea de a scoate la pachet este determinată de micimea acestui buget, am luat în
calcul situaţia de criză. Câştigătorul o să-şi organizeze lucrările.
Domnul Valeriu Popa
Va participa şi societatea LDP?
Domnul Vasile Mihalachi
Da. Toţi care au dotările necesare.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 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 ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3 .
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4 .
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5 .
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XI. La punctul unsprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii al Teatrului ,,Victor Ion Popa” Bîrlad .
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport ; şi
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Doamna Anton, prezentaţi-ne vă rog, proiectul de hotărâre.
Doamna Maria Anton
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Este vorba de 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.
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 ? 30 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 ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3 .
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XII. La punctul doisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii al Bibliotecii ,,Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport; şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Doamna Anton, prezentaţi-ne vă rog şi acest proiect de hotărâre.
Doamna Maria Anton
Este vorba de transformarea unui post de bibliotecar, cu nivel de studii medii treapta
IA, în bibliotecar cu nivel de studii superioare gradul IA, în vederea promovării persoanei ca urmare a
absolvirii studiilor superioare de lungă durată.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare alte lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
63

- Supune votului adoptarea articolului 2 .
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3 .
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
Domnul Vasile Mihalachi
Vă mulţumesc pentru participare. Urmează să ne întâlnim luna viitoare.
*
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate se declară închise lucrările şedinţei
consiliului judeţean.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
ORA 16.55
PREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Vasile Mihalachi

Gheorghe Stoica

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

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
CONSILIER JUDEŢEAN EDUARD ANGHELUTA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Comisia de dezvoltare urbanistica si amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător si
turism, administrarea domeniului public si privat de interes judeţean
RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU ANUL 2008 Acest raport l-am structurat pe
3(trei) direcţii astfel:
1. Activitatea in şedinţele comisiilor din care fac parte st cele din plen
2. Deplasări in teritoriu, legătura cu cetăţenii si cu comisiile locale din judeţ
3. Concluziile frase dupa aceste deplasări si planificarea pentru anul 2009
1) Activitatea din şedinţele la care am participat atat in plen cat si in comisiile ordinare si extraordinare ate
Consiliului Judeţean Vaslui s-au referit in principal la:
• Sursele de finanţare a ie proiectelor Consiliului Judeţean.
• Felul cum s-au repartizat sumele obţinute pentru echilibrarea bugetelor locale.
• Modalitatea de salarizare a funcţionarilor din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean.
• Analiza indicatorilor stabiliţi pentru activitatea acestora.
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In cadrul comisiilor din care fac parte am discutat cu cei de la direcţia tehnica pe teme de proiecte de hotărâre
privind necesarul de fonduri pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse in programul de dezvoltare locala
pentru anul 2008 privind municipiul Bârlad si anume:
• Reabilitarea sistemului de apa, a sistemului de canalizare si al staţiilor de epurare a apei uzate
din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi, si oraşul Negreşti, jud.Vaslui.
• Refacerea centrului istoric si cultural din Bârlad (teatrul V.I.Popa, Muzeul V.Parvan, parcul
teatrului)
2) Legat de deplasările in teritoriu am stabilit un număr de comune cum ar fi :Tutova, Coroiesti, ZorienL
Băcani, Pogonesti, Iveşti, Vmderei, Pochldia, Perieni, lana, pentru care am încercat sa sprijin conducerile locale
pentru realizarea unor proiecte.ln acest sens am contactat o firma de consultanta din Bucuresti-SC Eurogrant
SRL- si i-am pus in legătura cu conducerile primăriilor Tutova, Virtderei, lana, Perieni pentru a le prezenta
posibilitatea de accesare la fonduri europene. Deasemenea am discutat si cu conducerea primăriei din Bârlad care
este interesata sa găsească o soluţie de finanţare pentru realizarea obiectivelor de investitii( Baia Comunala din
Bârlad)
Primăria Bârlad este Interesata de obţinerea unor fonduri de aproximativ 10 milioane de euro pentru
amenajarea si extinderea locului de agrement PRODANA.
Un alt proiect important pentru judeţul Vaslui este legat de gestionarea deşeurilor in amestec (deşeuri
menajere, hârtie si carton, materiale plastice, ambalaje si deşeuri de ambalaje din sticla, metale, deşeuri din
demolări sl construcţii).
Dupa toate discuţiile purtate cu conducerile administraţilor locale s-a ajuns la concluzia ca acestea nu au
toate cunoştinţele si informaţiile necesare si nici fondurile pentru demararea unor proiecte de finanţare din
fondurile europene care sa suplinească lipsa banilor de la buget.
In acest sens este necesar ca din bugetul Consiliului Judeţean sa fie alocate anumite sume de bani pentru
elaborarea studiilor de fezabilitate sau de participare la co-finantarea unor proiecte.
3) Concluziile si propunerile trase de pe urma acestor deplasări in teritoriu ar
fi următoarele:
• întrucât activitatea noastră nu este una de execuţie, demersul consilierului ramane doar in faza de
proiect de hotărâre iar transformarea acestuia in hotărâre necesita convingerea majorităţii
consilierilor judeţeni.
• Este important ca fiecare consilier judeţean sa cunoască cat mai bine problemele comunităţilor
locale si prin susţinerea acestora in cadrul Consiliului Judeţean sa aiba rezolvarea necesara.
Astfel, pe baza datelor pe care le-am adunat de la primarii, sa iniţiem unele proiecte de hotărâre In care
Consiliul Judeţean sa fie parte, alături de consiliile locale, la proiectele privind dezvoltarea durabila a
satelor si comunelor din judeţul Vaslui.
• Planificarea de către fiecare consilier a elaborării unui anumit număr de proiecte de hotărâre, duce
la cunoaşterea mai buna a problemelor si modalităţile legale de rezolvare a acestora.
In concluzie, se poate spune ca daca exista interes, se pot rezolva in mod eficient multe probleme ale
cetăţenilor din judeţul nostru.
Consilier
Angheluta

judeţean

lng.Eduard

Raport de activitate pentru iunie - decembrie 2008
Consiliul Judeţean Vaslui Nume Consilier : Partenie
Eugen Partidul România Mare
Comisiile de specialitate : Comisia de urbanism
Comisia de validare
In cadrul Consiliului Judeţean am răspuns la toate convocările primite participând lunar la
şedinţele C.J. Vaslui astfel :
- şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean din data de 23 iunie 2008 ;
- şedinţa ordinara a Consiliului Judeţean din data de 25 iulie 2008
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- şedinţa extraordinara a Consiliului Judeţean din data de 18 august 2008 ;
- şedinţa ordinara a Consiliului Judeţean din data de 29 august 2008 ;
- şedinţa extraordinara a Consiliului Judeţean din data de 12 septembrie 2008 ;
-şedinţa ordinara a Consiliului Judeţean din data de 30 septembrie 2008 ;
- şedinţa ordinara a Consiliului Judeţean din data de 29 octombrie 2008 ;
- şedinţa ordinara a Consiliului Judeţean din data de 28 noiembrie 2008 ;
- şedinţa extraordinara a Consiliului Judeţean din data 16 decembrie 2008 ;
- şedinţa ordinara a Consiliului Judeţean Vaslui din data de 23 decembrie 2008 ;
Menţionez ca sunt consilier la al doilea mandat si fac parte din comisiile la care am activat si
in legislatura anterioara, experienţa fiindu-mi benefica in desfăşurarea activităţilor.
In cadrul ambelor comisii in urma votului membrilor componenţi am fost ales secretar.In
aceasta calitate m-am informat din timp cu privire la proiectele de hotărâri care trebuiesc avizate, am
studiat cu atenţie materialele, am consultat aparatul de specialitate a Consiliului Judeţean care a lucrat
la intocmirea proiectelor de hotărâri.
Deasemeni am cerut consultări secretarului consilului judeţean, preşedintelui si celor doi
vicepreşedinţi pentru o buna informare fiind clarificate in detaliu fiecare proiect de hotărâre
Am redactat procesele verbale la fiecare şedinţa de comisie si am completat proiectele de
avizare in conformitate cu votul membrilor.Fiind una din comisiile importante am avut şedinţe de
comisie la toate şedinţele expuse mai sus astfel incat datele anunţate sunt aceleaşi si pentru şedinţele
comisiei de specialitate.
Şedinţa comisiei de specialitate a avut loc de doua ori pe luna cu una - doua zile inaintea
şedinţei din plen, la convocarea preşedintelui domnul Marciuc Vasile, care deţine deasemeni si
evidenta participărilor precum si alte detalii.
In cadrul comisiei de validare s-au inregistrat in acest interval doua schimbări a doi consilieri
judeţeni : unul de la PDL - domnul Fratiman, in urma demisiei a fost inlocuit de domnul Branici Gigi,
iar domnul consilier Cristea Victor de la PSD in urma validării in funcţia de parlamentai" a fost
inlocuit cu domnul Andrei Daniel.
Aceste modificări au fost luate la decizia partidelor respective cu respectarea normelor
legislative.
In cadrul Partidului România Mare am funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale Husi
si am in atribuţie de partid si im număr de 15 comune arondate municipiului Husi.
In cadrul organizaţiei de partid in fiecare duminica la ora 10 are loc intrunirea biroului la
sediul din strada 1 Decembrie nr.l unde au loc si audiente cu cetăţenii.Dintre situaţiile rezolvate in
aceasta perioada amintim :
- domnul Minstreanu Gabriel s-a rezolvat aductiunea apei la strada unde locuieşte in zona
Corni;
- domnul Rascanu Măricel si soţia s-a rezolvat găsirea unor locuri de munca ;
doamna Tamas Lucica si un grup de vecini s-a rezolvat iluminatul public din strada
Dumitru Hodea, zona Sara.
In perioada imediat următoare este prioritara susţinerea iniţiativei doamnei Faraon Eugenia
din Husi in vederea construirii unei cruci metalice de dimensiuni mari iluminata electric pe timp de
noapte amplasata strategic in vârful colinei Motoc.
Am avut discuţii cu primarul Ciupilan Ioan pe aceasta tema si sper sa se realizeze in cursul
anului 2009.
In a treia duminica a fiecărei luni la sediul partidului la ora 10 vine domnul preşedinte
Corneliu Bichinet unde sunt convocaţi si cei 15 reprezentanţi ai comunelor arondate.Majoritatea
repezentantilor sunt si consilieri locali, iar domnul Pecheanu Gelu este primar in comuna Dranceni,
domnul Pantea Adrian - primar in comuna Boţeşti si domnul Agripina Costel - viceprimar in comuna
Boţeşti - Averesti.
Toti reprezentanţii noştri informează asupra problemelor locale cu care se confrunta cetăţenii
si se i-au masuri de rezolvare a acestora.
In luna octombrie - noiembrie 2008 am avut intalniri cu cetăţenii in următoarele comune.
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- 26 octombrie 2008 in comuna Olteneşti - sat Vinetesti unde reprezentantul nostru domnul
Galeru Constantin a convocat peste 100 de cetăţeni, la intalnire a participat si domnul Corneliu
Bichinet.
Din multitudinea de probleme ridicate urgente prezintă drumul de legătura dintre sat si
soseauna naţionala care pe timp nefavorabil este impracticabil.
Respectarea Legii 18 a iscat numeroase nemulţumiri, iar necorelarea/ preturilor produselor
agricole comparativ cu preţul motorinei, ingrasamintelor, pesticidelor etc sunt neloiale.
Solicitarea asistentei medicale este o necesitate pentru cetăţenii satului.
- 9 noiembrie 2008 intalniri in comuna Cretesti unde reprezentanţii noştri doamna inginer
Moldovanu Rodica si domnul Grosu Ion au adunat la căminul cultural peste 50 de cetăţeni.
Dintre problemele ridicate se evidenţiază cea a scolii din Cretestii de Jos unde clădirea veche nu
prezintă siguranţa pentru elevi si cadre didactice necesitând consolidare urgenta.
Deasemeni si sediul politiei este in aceasi situaţie.
In satul Budesti cetăţenii ne-au aşteptat in curtea bisericii fiind sugestiva intervenţia in
consolidare a acesteia.Mentionez ca biserica este veche de peste 100 de ani, iar valoarea obiectelor din
interior sunt inestimabile.
- 16 noiembrie deplasare in comuna Hoceni unde doamna Ciobanu Maricica reprezentanta
noastră a organizat intalnire cu cetăţenii din satul Bărboşi.
Mulţi cetăţeni sunt nemulţumiţi de faptul ca toti cei care nu fac parte din partidul domnului
primar sunt persecutaţi de acesta.Au ridicat probleme de pietruire a drumului, aductiune de apa in sat,
sărăcia si lipsa locurilor de mimca.
- 23 noiembrie intalnire in comima Dimitrie Cantemir imde reprezentantul nostru domnul
profesor Enache Mihai a organizat intalnire in aer liber in centrul satului Gurmezoaia.
Am vizitat muzeul din sat cu exponatgde valoare, dar clădirea in care simt expuse obiectele de
muzeu este impropriu pentru aceasta.Din aceasta cauza exponatele se degradează, iar conducerea
primăriei nu este interesata de acest aspect.
S-a ridicat si problema şoselei Husi - Padureni - Hurdugi unde pe porţiunea Stejari - Plotonesti
pe timp nefavorabil este impracticabil^
In prima parte a anului 2009 am trasat următoarele date de întâlniri cu cetăţenii comunelor
arondate si anume .
22.02.2009 intalnire in comunele Stanilesti, Lunca Banului, Vetrisoaia;
- 28.03.2009 intalnire in comuna Arsura si Dranceni;
- 29.03.2009 intalnire in camuna Duda Epureni si Tatarani;
- 04.04.2009 intalnire in comuna Dimitrie Cantemir si Padureni ;
- 05.04.2009 intalnire in comuna Cretesti si Hoceni;
- 11.04.2009 intalnire in comuna Bunesti Averesti si Olteneşti;
- 18.04.2009 intalnire in comuna Berezeni si Falciu ; Audientele se tin in fiecare duminica la
ora 10 la sediul partidului din strada 1 Decembrie nr.l, iar in cursul săptămânii cei interesaţi se
pot veni in localul din strada General Teleman nr.8 unde reprezentanta noastră doamna Furtuna
Emilia este prezenta zilnic intre orele 8 - 1 4 , iar cand sunt urgente pot fi contactat telefonic.
Din iunie 2008 sunt membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) organ cu rol
consultativ fara personalitate juridica care se constituie si funcţionează pe langa Consiliul Judeţean si
care isi desfăşoară activitatea in conformitate cu prevederile legii 218/ 2002 privind organizarea si
funcţionarea Politiei Romane in scopul asigurării bunei desfăşurări si sporirii serviciului poliţienesc
din unitatea administrativ teritoriala in care funcţionează.
In cadrul ATOP fac parte din comisia B „comisia de planificare, stabilire si evaluare a
indicatorilor de performanta minimali", comisie constituita in conformitate cu legea nr 218/2002 si
H.G. nr.787/2002.
In aceasta perioada am desfăşurat următorul program de activitate:
- iulie evaluarea realizării indicatorilor de performanta minimali pe semestrul I (ianuarie - iunie
2008) ;
- deplasare in comuna Laza pentru consultări cu membrii comunităţii locale si cu membrii
postului de Politie local;
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- august analiza masurilor intreprinse pentru combaterea traficului de persoane pe teritoriul
judeţului Vaslui si a modului de colaborare cu celelalte structuri implicate in combaterea acestui flagel
- septembrie deplasarea in unele comune noi infiintate pentru consultări cu memebrii postului
de politie in vederea formulării recomandărilor de finanţare ;
- octombrie evaluarea realizării indicatorilor de performanta minimali pe trimestrul III 2008 ;
- intalnire cu reprezentanţii liceelor din municipiul Husi pentru consultări cu privire la
priorităţile siguranţei persoanei si ordinii publice si respectarea drepturilor si libertăţii fundamentale
ale omului
- noiembrie analiza masurilor intreprinse pentru diminuarea cerşetoriei, a diverselor forme de
colectare a fondurilor pentru diverse scopuri in localuri publice si blocuri de locuinţe ;
- consultare cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari sau locatari cu privire la siguranţa
persoanei si ordinii publice.
- decembrie şedinţa ordinara in sala Ovala de şedinţe a instituţiei Prefectului Vaslui * raport de
activitate privind informarea activităţii politiei pe linia ordinii publice in trimestrul II al anului 2008 prezintă domnul comisar sef Carp Mihai.
- informarea privind îndeplinirea atribuţiilor specifice de către Politia Judeţului Vaslui in anul
2008 - prezintă domnul comisar sef Carp Mihai.
- informare privind rolul, atribuţiile si activitatea Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenta pe linia ordinii publice — prezintă inspectorul sef al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenta Vaslui.
- analiza activităţii ATOP in anul 2008 - concluzii si masuri ce se impun pentru imbunatatirea
activităţii viitoare - prezintă preşedintele Autorităţii doamna Eugenia Steimberg.
prezentarea, discutarea si completarea : planului strategic, planului de activităţi, problematicii
şedinţelor ordinare pe anul 2009.
Consilier judeţean,
Partenie Eugen

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
CONSILIER JUDEŢEAN
Timofte Ana Gabriela
Partidul Democrat-Liberal
Comisia de dezvoltare urbanistica si
amenajarea teritoriului,protectia mediului inconjurator si
turism,administrarea domeniului public si privat de interes
judeţean"
Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica
RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2008
îmi voi structura raportul asupra activităţii desfăşurate in 2008 pe trei paliere:
- a) activitatea in şedinţele comisiilor din care fac parte si in plen;
- b) deplasările in teritoriu,legătura cu consiliile locale si cetăţenii;
- c) concluzii reieşite si ,pe baza acestora,planificarea pentru 2009.
a). Referitor la activitatea in comisii si in plen, mentioneaz ca am participat la toate
sedintele,ordinare si extraordinare al Consiliului Judeţean precum si la şedinţele celor doua comisii.
Intervenţiile in plen pe care le-am susţinut s-au referit,in principal,la : sursele de
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finanţare a proiectelor Consiliului Judeţean modul de repartizare a sumelor pentru echilibrarea
bugetelor locale modalităţi de salarizare a funcţionarilor din cadrul instituţiilor subordonate consiliului
analiza indicatorilor stabiliţi pentru activitatea acestora. In cadrul comisiilor,inafara discuţiilor purtate
cu aparatul de specialitate al consiliului pe temele din proiectele de hotarare,am elaboratjmpreuna cu
ISJ Vaslui ,pe de o parte,si cu Primăria Barlad,pe de alta parte,studii privind situaţia asigurării ordinii
publice si a siguranţei elevilor in scoli si,respectiv, a cetăţenilor in municipiul Bârlad.
Deasemenea,am incercat,impreuna cu colegii, identificarea unor noi surse de
finanţare pentru desfăşurarea activităţii ATOP.
b). La acest punct mentionez,mai intai,ca, asa cum s-a convenit intr-una din
şedinţele
de
consiliu,mi-am
stabilit
un
număr
de
6
comune-respectiv
Ciocani,Coroiesti,Iveşti,Pogonesti,Pochidia,Tutova -in care sa incerc sprijinirea conducerilor locale
pentru realizarea proiectelor pe care si le-au propus.
Astfel,inafara deplasărilor la fata locului,am incercat,in limitele mandatului pe care il am,sa-i sprijin
efectiv.
Am organizat,impreuna cu primarii din 4 comune-Ivesti,Pogonesti, Coroiesti si Pochidia o
intalnire cu reprezentanţi ai unei firme de consultanta,care a prezentat posibilităţi de accesare a
fondurilor europene. Deasemenea,am sprijinit Primăria Ciocani in elaborarea unui proiect legat de
atragerea de fonduri destinate populaţiei de etnie roma din comuna,proiect ce urmează a fi depus
pentru punctare.
Pentru comuna Coroiesti,impreuna cu Primaria,am discutat cu Direcţia de asistenta sociala pentru
trimiterea la Bucureşti ,cu prioritate,a unui proiect pentru infiintarea unui cămin de bătrâni.Întrucât
demersurile au fost îngreunate de incetinelea instituţiilor centrale si,apoi,de lipsa fondurilor de
coparticipare,acesta urmează a fi reluat in 2010.
In comuna Iveşti,alături de consilierii PD-L,am strâns si repartizat ajutoare pentru sprijinirea
familiilor sinistrate in urma inundaţiilor.
împreuna cu ceilalţi membri ATOP,am organizat intalniri cu cetăţenii din comunele Puiesti si
Murgeni,in scopul identificării problemelor pe care le au si a oferirii sprijinului in rezolvarea lor.
In urma discuţiilor cu conducerile administraţiilor locale,am ajuns la concluzia ca acestea nu
au,mai imtai,toate cunoştinţele necesare si,apoi,nici fonduri pentru demararea unor proiecte cu fonduri
europene,care sa suplinească lipsa banilor de la buget si care sa ii ajute in îmbunătăţirea nivelului de
trai al populaţiei.Ca atare,am elaborat un proiect de hotărâre legat de repartizarea,din bugetul
Consiliului Judetean,a unor sume care sa fie utilizate,de către consiliile locale comunale, la elaborarea
unor prestudii de fezabilitate.
Acest proiect de hotărâre a fost respins de plenul Consiliului Judeţean.
c). Concluziile si propunerile reieşite din cele întreprinse de mine ar fi:
- deoarece nu este o activitate executiva,demersul consilierului ramane doar in faza de proiect de
hotarare,iar transformarea acestuia in hotărâre necesita convingerea majorităţii consilierilor
judeteni,ceea ce eu nu am reuşit;
- consider ca stabilirea,de către fiecare consilier judetean,a unui număr de comune de care sa se
preocupe mai mult,conduce la cunoaşterea mai buna a problemelor comunităţilor locale si,prin
susţinerea acestora in cadrul consiliului,Ja o contribuţie efectiva din partea consilierului la rezolvarea
lor. In acest sens, eu am in vedere,pe baza datelor pe care le-am centralizat de la primarii,elaborarea
unor proiecte de hotărâri in care Consiliul Judeţean sa fie parte,alaturi de consiliile locale,la proiecte
privind dezvoltarea durabila a satelor;
- cred ca si planificarea ,de către fiecare consilier,a elaborării unui anumit număr de proiecte de
hotarare,duce la cunoaşterea mai buna a problemelor si a modalităţilor legale (din punctul de vedere al
administraţiei publice) de rezolvare a acestora.
Sunt modalităţi de a munci efectiv pentru judeţ.
Si,nu in ultimul rand,putem demonstra ca cetăţenii nu ne plătesc degeaba.
Consilier judeţean, Ing.Gabriela Timofte
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