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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.120/2010
privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010
având în vedere raportul Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. „b”, alin. (3), lit. „a” şi art. 97 alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – La partea de cheltuieli a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010, aşa cum a fost
aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 107/2010 privind rectificarea a VI-a a bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2010, se aprobă următoarele influenţe:
- lei CHELTUIELI TOTALE:
din care:
- cheltuieli cu bunuri şi servicii
+602.844
- fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
-100.000
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice
+100.000
- proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare
+81.000
- alte cheltuieli
-86.650
- cheltuieli de capital
-378.978
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -218.216
Art.2.- Sinteza bugetului local al judeţului Vaslui, 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.3.- Cheltuielile la capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe”, se suplimentează cu
suma de 147.650 lei. Cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 66.650 lei şi
cheltuielile cu programe din Fondul European de Dezvoltare Regională se suplimentează cu suma de
81.000 lei.
Art.4.- În cadrul capitolului „alte servicii publice generale”, fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia autorităţilor locale se diminuează cu suma de 100.000 lei, iar transferurile între unităţi ale
administraţiei publice, se suplimentează cu suma de 100.000 lei.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul „ordine publică şi siguranţă naţională”, se diminuează cu suma
de 7.600 lei, la cheltuieli cu bunuri şi servicii.
Art.6.- Cheltuielile la capitolul „cultură, recreere şi religie” se diminuează cu suma de 86.650
lei, la titlul de cheltuieli „alte cheltuielile”.
Art.7.- Cheltuielile la capitolul „asigurări şi asistenţă socială” se diminuează cu suma de 73.400
lei. Cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 218.216 lei, cheltuielile cu programe
din Fondul European de Dezvoltare Regională se diminuează cu suma de 407.825 lei, cheltuielile cu
programe din Fondul Social European se suplimentează cu suma de 407.825 lei, cheltuielile de capital
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se diminuează cu suma de 73.400 lei, iar plăţile efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul
curent se modifică cu suma de -218.216 lei.
Art.8.- Cheltuielile la capitolul „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” se suplimentează cu
suma de 20.000 lei, la cheltuieli cu bunuri şi servicii.
Art.9.- Cheltuielile la capitolul „transporturi” se modifică astfel: cheltuielile cu bunuri şi servicii
se suplimentează cu suma de 305.578 lei, iar cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 305.578
lei.
Art.10.- Detalierea bugetului aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, se
prezintă în anexa nr. 5.
Art.11.- Detalierea bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vaslui, se prezintă în anexele nr. 6- 6/4.
Art.12.- Programul lucrărilor ce se finanţează din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru drumuri şi poduri judeţene, se prezintă în anexa nr. 7.
Art.13.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr. 8 şi 8a.
Art.14.- Anexele nr. 1-8a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 27 octombrie 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotararea nr.120/27 oct. 2010
SINTEZA
bugetului local al judetului pe anul 2010
rectificarea a Vll - a
Program
aprobat
A. TOTAL VENITURI
289.378.909
l. 00.02 VENITURI CURENTE
123.827.613
A. 00.03 VENITURI FISCALE
123.104.900
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital
28.238.000
A4. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii
94.866.900
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE
722.713
C.1 00.13 Venituri din proprietate
175.373
C.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii
547.340
ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL
5.030.009
lV. 00.17 SUBVENTII
123.128.338
42.02 Subventii de la bugetul de stat
123.128.338
A.
00.19 De capital
83.368.275
B.
00.20 Curente
39.760.063
45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate
37.392.949
B. TOTAL CHELTUIELI
289.378.909
01. Cheltuieli curente
150.452.462
10. Cheltuieli de personal
51.595.115
20. Bunuri şi servicii
32.786.783
30. Dobanzi
1.770.175
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 100.000
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
10.843.026
55. Alte transferuri
1.135.906
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
60.424.724
(FEN) postaderare
57. Asistenţă socială
48.840.000
59. Alte cheltuieli
3.381.457
SPECIFICATIE

Influente
+,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210.616
0
297.266
0
-100.000
100.000
0

U.M.=lei
Program
rectificat
289.378.909
123.827.613
123.104.900
28.238.000
94.866.900
722.713
175.373
547.340
5.030.009
123.128.338
123.128.338
83.368.275
39.760.063
37.392.949
289.378.909
150.663.078
51.595.115
33.084.049
1.770.175
0
10.943.026
1.135.906

81.000

60.505.724

0
-86.650

48.840.000
3.294.807
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70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

79.556.326 -73.400
79.413.196 -73.400
79.353.196 -73.400
60.000
143.130
0
143.130
0
-1.054.603 -218.216

79.482.926
79.339.796
79.279.796
60.000
143.130
143.130
-1.272.819

ANEXA Nr. 2
la Hotararea nr.120/27 oct. 2010
DETALIEREA
veniturilor bugetului local al judetului pe anul 2010
rectificarea a Vll - a
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
l. 00.02 VENITURI CURENTE
A. 00.03 VENITURI FISCALE
A1. 00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL
A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 13%)
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
pt echilibrarea bugetelor locale(cota 22%)
A4. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetului
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri
11.02.06 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor loc.
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii
de functionare
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE
C.1
00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri
30.02.08 Venituri din dividende
31.02 Venituri din dobanzi
31.02.03 Alte venituri din dobanzi
C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
33.02.08 Venituri din prestari de servicii
33.02.50 Alte venituri din prestari de sevicii si alte activitati
35.02.50 Venituri din amenzi , penalitati si confiscari
36.02.50 Alte venituri
37.02.01 Donatii si sponsorizari
37.02.50 Transferuri voluntare altele decat subventiile
ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL
39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din
fondurile statului
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand
domeniului privat al unitatii administrativ teritoriale
lV. 00.17 SUBVENTII
42.02 Subventii de la bugetul de stat
A. 00.19 De capital
42.02.09 Finantarea programului de pietruire a drumurilor
comunale si alimentare cu apa a satelor
42.02.09.01 Finantarea subprogramului privind pietruirea,
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

U.M.=lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
289.378.909
0
289.378.909
123.827.613
0
123.827.613
123.104.900
0
123.104.900
28.238.000

0

28.238.000

28.238.000

0

28.238.000

19.382.000

19.382.000

8.856.000

8.856.000

94.866.900

0

94.866.900

68.938.000

68.938.000

10.730.900
14.120.000
178.000

10.730.900
14.120.000
178.000

900.000

900.000

722.713
175.373
92.466
22.907
60.000
60.000
547.340
6.100
324.700
25.000
65.000
29.500
97.040
5.030.009

0
0

0
0

0

5.030.009

722.713
175.373
92.466
22.907
60.000
60.000
547.340
6.100
324.700
25.000
65.000
29.500
97.040
5.030.009
5.030.009
0

123.128.338
123.128.338
83.368.275

0
0
0

123.128.338
123.128.338
83.368.275

1.300.000

0

1.300.000

1.300.000

1.300.000
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42.02.09.03 Finantarea subprogramului privind canalizarea si
epurarea apelor uzate
42.02.13 Subventii pentru finantarea programelor multianuae
prioritare de mediu si gospodarire a apelor
42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
B. 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
42.02.42 Sume primite de adim.loc FEGA de APIA
42.02.44 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea
camerelor agricole
45.02 SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL PLATILOR
EFECTUATE SI PREFINANTARI
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala
45.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul
curent
45.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii
anteriori
45.02.01.03 Prefinantare
45.02.02 Fondul Social European
45.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul
curent
45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii
anteriori
45.02.02.03 Prefinantare
45.02.08 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat
45.02.08.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul
curent

73.577.123

73.577.123

8.491.152

8.491.152

39.760.063
38.030.000

0

39.760.063
38.030.000

660.000

660.000

44.833

44.833

1.025.230

1.025.230

37.392.949

0

37.392.949

36.606.825

0

36.606.825

22.097.334

22.097.334

191.481

191.481

14.318.010
483.124

14.318.010
483.124

0

332.236

332.236

10.888

10.888

140.000
303.000

0

303.000

140.000
303.000
303.000

ANEXA Nr. 3
la Hotararea nr.120/27 oct. 2010
DEFALCAREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului local al judetului pe anul 2010
rectificarea a Vll - a
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
30. Dobanzi
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
55. Alte transferuri
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
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

U.M.=lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
289.378.909
0
289.378.909
150.452.462 210.616 150.663.078
51.595.115
0
51.595.115
32.786.783 297.266 33.084.049
1.770.175
0
1.770.175
100.000

-100.000

0

10.843.026
1.135.906

100.000
0

10.943.026
1.135.906

60.424.724

81.000

60.505.724

48.840.000
0
3.381.457 -86.650
79.556.326 -73.400
79.413.196 -73.400
79.353.196 -73.400
60.000
0
143.130
0
143.130
0
-1.054.603 -218.216

48.840.000
3.294.807
79.482.926
79.339.796
79.279.796
60.000
143.130
143.130
-1.272.819
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51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si
boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de
sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
55.01.18 Alte transferuri curente interne
55.02 Transferuri curente in strainatate
55.02.01 Contributii si cotizatii
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.02 Programe din Fondul Social European (FSE)
56.02.01 Finantarea nationala
56.02.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
84. 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 judetene
pt. acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in
situatii de extrema dificultate
60.02 APĂRARE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii

7.064.652
6.611.241
4.268.404
3.423.424
844.980
621.750
16.410
171.740

147.650
66.650
0
0
0
0
0
0

7.212.302
6.677.891
4.268.404
3.423.424
844.980
621.750
16.410
171.740

4.710

0

4.710

30.370

0

30.370

1.463.262
710.000
260.000
40.000
50.000
40.000
0
33.680
40.582
289.000
879.575
862.330

66.650
0
0
0
0
0
66.650
0
0
0
0
0

1.529.912
710.000
260.000
40.000
50.000
40.000
66.650
33.680
40.582
289.000
879.575
862.330

15.120

0

15.120

847.210
17.245
17.245

0
0
0

847.210
17.245
17.245

647.228

81.000

728.228

0

0

0

0
647.228
221.060
426.168
3.000
3.000
3.000
3.000
-196.817
-196.817

0
81.000
81.000
0
0
0
0
0
0
0

0
728.228
302.060
426.168
3.000
3.000
3.000
3.000
-196.817
-196.817

1.157.200
1.157.200

0
0

1.157.200
1.157.200

100.000

-100.000

0

1.057.200
1.057.200
562.200

100.000
100.000
0

1.157.200
1.157.200
562.200

495.000

100.000

595.000

191.244
187.144
187.144

0
0
0

191.244
187.144
187.144
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20.01 Bunuri si servicii
71.878
20.02 Reparaţii curente
3.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
2.890
20.30 Alte cheltuieli
109.376
70. Cheltuieli de capital
4.100
71. Active nefinanciare
4.100
71.01 Active fixe
4.100
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
4.100
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
1.007.242
01. Cheltuieli curente
1.030.491
20. Bunuri si servicii
196.188
20.01 Bunuri si servicii
129.260
20.02 Reparaţii curente
41.528
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
5.000
20.30 Alte cheltuieli
20.400
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
830.803
51.01 Transferuri curente
830.803
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
830.803
57. Asistenţă socială
3.500
57.02 Ajutoare sociale
3.500
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
3.500
70. Cheltuieli de capital
45.269
71. Active nefinanciare
45.269
71.01 Active fixe
45.269
71.01.30 Alte active fixe
45.269
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-68.518
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-68.518
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT
CHELTUIELI TOTALE:
21.888.170
01.Cheltuieli curente
21.839.960
10. Cheltuieli de personal
8.921.021
10.01 Cheltuieli salariale in bani
7.014.555
10.03 Contribuţii
1.906.466
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
1.446.187
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
34.882
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
365.190
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si
13.138
boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de
47.069
sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
1.716.108
20.01 Bunuri si servicii
940.679
20.02 Reparaţii curente
173.650
20.03 Hrana
468.873
20.04 Medicamente si materiale sanitare
17.300
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
76.078
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
3.728
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
5.500
20.13 Pregatire profesionala
2.000
20.14 Protecţia muncii
1.800
20.30 Alte cheltuieli
26.500
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
5.000
51.01 Transferuri curente
5.000
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
5.000
55. Alte transferuri
6.331
55.01 Transferuri interne
6.331
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare
6.331
nerambursabila

0
0
0
0
0
0
0
0

71.878
3.000
2.890
109.376
4.100
4.100
4.100
4.100

-7.600
-7.600
-7.600
0
-7.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

999.642
1.022.891
188.588
129.260
33.928
5.000
20.400
830.803
830.803
830.803
3.500
3.500
3.500
45.269
45.269
45.269
45.269
-68.518
-68.518

0
0
0
0
0
0
0
0

21.888.170
21.839.960
8.921.021
7.014.555
1.906.466
1.446.187
34.882
365.190

0

13.138

0

47.069

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

1.716.108
940.679
173.650
468.873
17.300
76.078
3.728
5.500
2.000
1.800
26.500
5.000
5.000
5.000
6.331
6.331

0

6.331
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57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.30 Alte active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
84. 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
20.30. Alte cheltuieli
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
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si
boli profesionale
10.03.06 Contributii pt. Fondul national unic de asig.sociale
de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice

11.191.500
11.191.500
78.252
11.113.248
102.730
102.730
52.730
29.500
16.180
7.050
50.000
-54.520
-54.520

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

11.191.500
11.191.500
78.252
11.113.248
102.730
102.730
52.730
29.500
16.180
7.050
50.000
-54.520
-54.520

3.505.506
2.701.500
41.500
40.000
1.500
2.660.000
660.000

0
0
0
0
0
0
0

3.505.506
2.701.500
41.500
40.000
1.500
2.660.000
660.000

660.000

0

660.000

2.000.000
2.000.000

0
0

2.000.000
2.000.000

154.006

0

154.006

154.006
26.754
127.252
650.000
650.000
650.000
650.000

0
0
0
0
0
0
0

154.006
26.754
127.252
650.000
650.000
650.000
650.000

9.556.827
9.197.849
1.350.296
1.057.828
292.468
220.671
5.330
55.399

-86.650
-86.650
0
0
0
0
0
0

9.470.177
9.111.199
1.350.296
1.057.828
292.468
220.671
5.330
55.399

3.272

0

3.272

7.796

0

7.796

854.000
192.500
525.500
2.500
5.350
51.600
0
76.550
3.612.096
3.612.096
3.612.096

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

854.000
192.500
525.500
2.500
5.350
51.600
0
76.550
3.612.096
3.612.096
3.612.096
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56.08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat
(ENP)
56.08.01 Finantarea nationala
56.08.02 Finantarea Uniunii Europene
56.08.03 Cheltuieli neeligibile
59. Alte cheltuieli
59.11 Asociatii si fundatii
59.12 Sustinerea cultelor
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
71.01.30 Alte active fixe
84. 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 pentru accidente de muncă si
boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de
sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru
finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului
51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale si
judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico -sociale
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
56.02 Programe din Fondul Social European (FSE)
56.02.01 Finantarea nationala
56.02.02 Finantarea Uniunii Europene
57. Asistenţă socială
57.01 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

377.250

0

377.250

34.250
303.000
40.000
3.381.457
450.000
150.000
2.572.457
209.000
73.143
73.143
73.143
73.143
-91.415

0
0
0
-86.650
0
-86.650
0
0
0
0
0
0
0

34.250
303.000
40.000
3.294.807
450.000
63.350
2.572.457
209.000
73.143
73.143
73.143
73.143
-91.415

-91.415

0

-91.415

97.172.333
96.514.163
37.055.394
28.965.781
8.089.613
6.068.522
143.565
1.503.381

-73.400
218.216
0
0
0
0
0
0

97.098.933
96.732.379
37.055.394
28.965.781
8.089.613
6.068.522
143.565
1.503.381

67.707

0

67.707

306.438

0

306.438

20.367.005
5.839.705
916.000
9.700.000
300.000
560.188
345.753
27.058
144.250
90.000
2.444.051
1.446.764
1.446.764

218.216
109.108
109.108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20.585.221
5.948.813
1.025.108
9.700.000
300.000
560.188
345.753
27.058
144.250
90.000
2.444.051
1.446.764
1.446.764

100.000

0

100.000

1.346.764

0

1.346.764

407.825

0

407.825

407.825

-407.825

0

128.268
-128.268
0
279.557
-279.557
0
0
407.825
407.825
0
128.268
128.268
0
279.557
279.557
37.645.000
0
37.645.000
37.645.000
0
37.645.000
37.645.000
0
37.645.000
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70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
84. 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
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.42. Transfer din B.L. catre Asociatia de dezvoltare
intercomunitara
70. Cheltuieli de capital
72. Active financiare
72.01 Active financiare
72.01.01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
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
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.42 Transferuri la asociatia de dezvoltare
intercomunitare
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI
VANATOARE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.49 Transferuri din bugetul local pentru camerele agricole
84.02 TRANSPORTURI

716.678
716.678
716.678
599.108
117.570
-466.333

-73.400
-73.400
-73.400
0
-73.400
-218.216

643.278
643.278
643.278
599.108
44.170
-684.549

-466.333

-218.216

-684.549

228.146
85.016
200

20.000
20.000
20.000

248.146
105.016
20.200

200

0

200

34.816
34.816
34.816
50.000
50.000

0
0
0
0
0

34.816
34.816
34.816
50.000
50.000

50.000

0

50.000

143.130
143.130
143.130
143.130

0
0
0
0

143.130
143.130
143.130
143.130

74.589.672
795.601
79.141

0
0
0

74.589.672
795.601
79.141

0

200

0
0
0
0
0
0
0
0

78.941
310.527
310.527
310.527
205.933
205.933
200.000
200.000

200.000

0

200.000

150.000

0

150.000

150.000

0

150.000

150.000
73.644.071
73.644.071
73.644.071
71.231.543
2.412.528

0
0
0
0
0
0

150.000
73.644.071
73.644.071
73.644.071
71.231.543
2.412.528

1.025.230
1.025.230
1.025.230
1.025.230
1.025.230

0
0
0
0
0

1.025.230
1.025.230
1.025.230
1.025.230
1.025.230

200
78.941
310.527
310.527
310.527
205.933
205.933
200.000
200.000
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CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
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
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
84. 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
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene

61.661.111
9.307.067
7.882.235
7.856.535

0
0
0
0

61.661.111
9.307.067
7.882.235
7.856.535

400

0

400

25.300
1.424.832
1.424.832
1.424.832
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

25.300
1.424.832
1.424.832
1.424.832
0
0
0

48.356.839

0

48.356.839

48.356.839

0

48.356.839

17.426.035
30.930.804
4.174.205
4.174.205
4.164.205
3.829.365
334.840
10.000
-177.000
-177.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17.426.035
30.930.804
4.174.205
4.174.205
4.164.205
3.829.365
334.840
10.000
-177.000
-177.000

10.331.576

0

10.331.576

10.331.576

0

10.331.576

10.331.576

0

10.331.576

4.094.787
6.236.789

0
0

4.094.787
6.236.789

ANEXA Nr. 4
la Hotararea nr.120/27 oct. 2010
SINTEZA
cheltuielilor bugetului local al judetului pe ordonatori de credite pe anul 2010
rectificarea a Vll - a
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
-Consiliul Judeţean Vaslui
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
-Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
- Consiliul local Husi
- Consiliul local Negresti
- Consiliul local Miclesti
- Consiliul local Tutova
- Consiliul local Zorleni
60.02 APARARE
- Centrul militar Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

Program
aprobat
289.378.909
7.064.652
7.064.652
1.157.200
562.200
100.000
215.000
125.000
130.000
0
25.000
191.244
181.244
10.000
1.007.242

U.M.=lei
Influente Program
+,rectificat
0
289.378.909
147.650 7.212.302
147.650 7.212.302
0
1.157.200
0
562.200
-100.000
0
0
215.000
0
125.000
0
130.000
100.000
100.000
0
25.000
0
191.244
0
181.244
0
10.000
-7.600
999.642
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- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT
-Centrul şcolar de educaţie incluzivă "Aurora" Vaslui
-Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui
-Grupul scolar tehnic ''Sfanta Ecaterina'' Husi
-Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă Negreşti
-Centrul Jud.de Resurse si Asistenta Educationala
-Inspectoratul scolar al judetului Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
66.02 SANATATE
-Spitalul Judetean Vaslui
-Centrul de asistenta medico-sociala Bacesti
-Centrul de asistenta medico-sociala Codaesti
-Consiliul Judeţean Vaslui
67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
-Consiliul Judeţean Vaslui
-Teatrul "V.I.Popa "Bîrlad
-Muzeul "V.Pârvan"Bîrlad
-Biblioteca "N.Milescu Spătarul" Vaslui
-Muzeul "Ştefan cel Mare"Vaslui
-Centrul Judetean pentru conservare si promovare a culturii
traditionale Vaslui
68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
-Centrul de zi Negresti
-Centrul medico-social Bacesti
-Centrul medico-social Ghermanesti
-Centrul medico-social Codaesti
- Consiliul judetean Vaslui
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
- Consiliul judetean Vaslui
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
- Consiliul judetean Vaslui
83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI
VANATOARE
- Camera agricola Vaslui
84.02 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
- Consiliul judetean Vaslui

140.957
866.285
21.888.170
3.905.985
2.499.924
2.114.277
1.882.200
450.469
5.000
11.030.315
3.505.506
2.000.000
330.000
330.000
845.506
9.556.827
3.827.300
1.521.820
1.084.130
1.303.874
1.006.146

0
-7.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-86.650
-86.650
0
0
0
0

140.957
858.685
21.888.170
3.905.985
2.499.924
2.114.277
1.882.200
450.469
5.000
11.030.315
3.505.506
2.000.000
330.000
330.000
845.506
9.470.177
3.740.650
1.521.820
1.084.130
1.303.874
1.006.146

813.557

0

813.557

97.172.333
95.573.605
100.000
725.542
48.767
572.455
151.964
228.146
228.146
74.589.672
74.589.672

-73.400
0
0
0
0
0
-73.400
20.000
20.000
0
0

97.098.933
95.573.605
100.000
725.542
48.767
572.455
78.564
248.146
248.146
74.589.672
74.589.672

1.025.230

0

1.025.230

1.025.230
61.661.111
61.661.111
10.331.576
10.331.576

0
0
0
0
0

1.025.230
61.661.111
61.661.111
10.331.576
10.331.576

ANEXA Nr.5
la Hotararea nr.120/27 oct. 2010
BUGETUL
Consiliului Judetean Vaslui pe anul 2010
rectificarea a Vll - a
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
30. Dobanzi
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
55. Alte transferuri
56.Proiecte cu finantare din Fonduri ext. neramb. (FEN) postad.

Program
aprobat
171.028.728
33.073.481
4.286.468
10.549.370
1.770.175
100.000
1.036.736
1.129.575
59.639.649

Influente
+,-100.000
197.978
0
384.628
0
-100.000
0
0
81.000

U.M.=lei
Program
rectificat
170.928.728
33.271.459
4.286.468
10.933.998
1.770.175
0
1.040.236
1.129.575
59.720.649
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57. Asistenţă socială
59. Alte cheltuieli
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul
curent
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de
muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de
asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
55.01.18 Alte transferuri curente interne(cotizatii)
55.02 Transferuri curente in strainatate
55.02.01 Contributii si cotizatii
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.02 Programe din Fondul Social European (FSE)
56.02.01 Finantarea nationala
56.02.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
84. 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

11.028.700
3.172.457

0
-86.650

11.028.700
3.085.807

-489.720

0

-489.720

78.805.318
78.662.188
78.652.188
10.000
143.130
143.130

-378.978
-378.978
-378.978
-5.000
0
0

78.426.340
78.283.210
78.283.210
5.000
143.130
143.130

7.064.652
6.611.241
4.268.404
3.423.424
844.980
621.750
16.410
171.740

147.650
66.650
0
0
0
0
0
0

7.212.302
6.677.891
4.268.404
3.423.424
844.980
621.750
16.410
171.740

4.710

0

4.710

30.370

0

30.370

1.463.262
710.000
260.000
40.000
50.000
40.000
0
33.680
40.582
289.000
879.575
862.330

66.650
0

1.529.912
710.000
260.000
40.000
50.000
40.000
66.650
33.680
40.582
289.000
879.575
862.330

0
66.650
0
0
0
0
0

15.120

15.120

847.210
17.245
17.245

0
0
0

847.210
17.245
17.245

647.228

81.000

728.228

0

0

0

0
647.228
221.060
426.168
3.000
3.000
3.000
3.000

0
81.000
81.000
0
0
0
0
0

0
728.228
302.060
426.168
3.000
3.000
3.000
3.000

-196.817

0

-196.817

-196.817

0

-196.817

100.000
100.000

-100.000
-100.000

0
0
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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
20.30 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 Reparatii curente
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
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
84. 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
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
84. 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
20.30.01Alte cheltuieli
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)

100.000

-100.000

0

191.244
187.144
187.144
71.878
3.000
2.890
109.376
4.100
4.100
4.100
4.100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

191.244
187.144
187.144
71.878
3.000
2.890
109.376
4.100
4.100
4.100
4.100

1.007.242
1.030.491
196.188
129.260
41.528
5.000
20.400
830.803
830.803
830.803
3.500
3.500
3.500
45.269
45.269
45.269
45.269

-7.600
-7.600
-7.600
0
-7.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

999.642
1.022.891
188.588
129.260
33.928
5.000
20.400
834.303
830.803
830.803
3.500
3.500
3.500
45.269
45.269
45.269
45.269

-68.518

0

-68.518

-68.518

0

-68.518

11.030.315
11.077.700
17.500
17.500
35.000
35.000
11.025.200
11.025.200
11.025.200

0
0
0
0
0
0
0
0
0

11.030.315
11.077.700
17.500
17.500
35.000
35.000
11.025.200
11.025.200
11.025.200

-47.385
-47.385

0
0

-47.385
-47.385

845.506
41.500
41.500
40.000
1.500

0
0
0
0
0

845.506
41.500
41.500
40.000
1.500

154.006

0

154.006

154.006

0

154.006
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56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
59. Alte cheltuieli
59.11 Asociatii si fundatii
59.12 Sustinerea cultelor
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de
muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de
asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
externe
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.42. Transfer din B.L. catre Asociatia de dezvoltare
intercomunitara
70. Cheltuieli de capital
72. Active financiare
72.01 Active financiare
72.01.01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale

26.754
127.252
650.000
650.000
650.000
650.000

0
0
0
0
0
0

26.754
127.252
650.000
650.000
650.000
650.000

3.827.300
3.759.157
586.700
54.000
498.700
1.000
33.000
3.172.457
450.000
150.000
2.572.457
68.143
68.143
68.143
68.143

-86.650
-86.650
0
0
0
0
0
-86.650
0
-86.650
0
0
0
0
0

3.740.650
3.672.507
586.700
54.000
498.700
1.000
33.000
3.085.807
450.000
63.350
2.572.457
68.143
68.143
68.143
68.143

151.964
78.564
564
441
123
92
2
24

-73.400
0
0
0
0
0
0
0

78.564
78.564
564
441
123
92
2
24

1

0

1

4

0

4

78.000
78.000
73.400
73.400
73.400
73.400

0
0
-73.400
-73.400
-73.400
-73.400

78.000
78.000
0
0
0
0

228.146
85.016
200

20.000
20.000
20.000

248.146
105.016
20.200

200

0

200

34.816
34.816
34.816
50.000
50.000

0
0
0
0
0

34.816
34.816
34.816
50.000
50.000

50.000
143.130
143.130
143.130
143.130

0
0
0
0
0

50.000
143.130
143.130
143.130
143.130
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74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
externe
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
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
55.01.42 Transferuri la asociatia de dezvoltare
intercomunitare
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
84.02 TRANSPORTURI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
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
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
84.. 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
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare

74.589.672
795.601
79.141

0
0
0

74.589.672
795.601
79.141

200

0

200

78.941
310.527
310.527
310.527
205.933
205.933
205.933
200.000
200.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

78.941
310.527
310.527
310.527
205.933
205.933
205.933
200.000
200.000

200.000

0

200.000

150.000

0

150.000

150.000

0

150.000

150.000
73.644.071
73.644.071
73.644.071
71.231.543
2.412.528

0
0
0
0
0
0

150.000
73.644.071
73.644.071
73.644.071
71.231.543
2.412.528

61.661.111
9.307.067
7.882.235
7.856.535

0
0
0
0

61.661.111
9.307.067
7.882.235
7.856.535

400

0

400

25.300
1.424.832
1.424.832
1.424.832
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

25.300
1.424.832
1.424.832
1.424.832
0
0
0

48.356.839

0

48.356.839

48.356.839

0

48.356.839

17.426.035
30.930.804
4.174.205
4.174.205
4.164.205
3.829.365
334.840
10.000
-177.000
-177.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17.426.035
30.930.804
4.174.205
4.174.205
4.164.205
3.829.365
334.840
10.000
-177.000
-177.000

10.331.576

0

10.331.576

10.331.576

0

10.331.576
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56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene

10.331.576

0

10.331.576

4.094.787
6.236.789

0
0

4.094.787
6.236.789

ANEXA Nr. 6
la Hotararea nr.120/27 oct. 2010
BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2010
rectificarea a VIl - a
Centralizator
Cap. 68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Program Influente
SPECIFICATIE
aprobat
+,TOTAL VENITURI
95.573.605
0
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
95.573.605
0
TOTAL CHELTUIELI
95.573.605
0
01.Cheltuieli curente
94.988.835 218.216
10. Cheltuieli de personal
37.054.830
0
10.01 Cheltuieli salariale in bani
28.965.340
0
10.03 Contribuţii
8.089.490
0
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
6.068.430
0
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
143.563
0
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
1.503.357
0
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si
boli profesionale
67.706
0
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de
sanatate 0,85%
306.434
0
20. Bunuri si servicii
20.289.005 218.216
20.01 Bunuri si servicii
5.761.705 109.108
20.02 Reparaţii curente
916.000
109.108
20.03 Hrana
9.700.000
0
20.04 Medicamente si materiale sanitare
300.000
0
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
560.188
0
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
345.753
0
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
27.058
0
20.13 Pregatire profesionala
144.250
0
20.14 Protectia muncii
90.000
0
20.30 Alte cheltuieli
2.444.051
0
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
407.825
0
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
407.825
-407.825
56.01.01 Finantara nationala
128.268
-128.268
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
279.557
-279.557
56.02 Programe din Fondul Social European (FSE)
0
407.825
56.02.01 Finantarea nationala
0
128.268
56.02.02 Finantarea Uniunii Europene
0
279.557
57. Asistenţă socială
37.645.000
0
57.02 Ajutoare sociale
37.645.000
0
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
37.645.000
0
70. Cheltuieli de capital
643.278
0
71. Active nefinanciare
643.278
0
71.01 Active fixe
643.278
0
71.01.01 Constructii
599.108
0
71.01.30 Alte active fixe
44.170
0
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-466.333 -218.216
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul
curent
-466.333 -218.216

U.M.= lei
Program
rectificat
95.573.605
95.573.605
95.573.605
95.207.051
37.054.830
28.965.340
8.089.490
6.068.430
143.563
1.503.357
67.706
306.434
20.507.221
5.870.813
1.025.108
9.700.000
300.000
560.188
345.753
27.058
144.250
90.000
2.444.051
407.825
0
0
0
407.825
128.268
279.557
37.645.000
37.645.000
37.645.000
643.278
643.278
643.278
599.108
44.170
-684.549
-684.549
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ANEXA Nr.6/1
la Hotararea nr.120/27 oct. 2010
BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2010
(CSCH Barlad, CSCH Vaslui, CSCH Husi)
rectificarea a VIl - a
Subcap. 68.02.05 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITATI
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
49.697.144
0
49.697.144
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
49.697.144
49.697.144
TOTAL CHELTUIELI
49.697.144
0
49.697.144
01.Cheltuieli curente
49.595.811
0
49.595.811
10. Cheltuieli de personal
7.486.446
0
7.486.446
10.01 Cheltuieli salariale in bani
5.796.577
5.796.577
10.03 Contribuţii
1.689.869
0
1.689.869
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
1.237.993
1.237.993
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
29.508
29.508
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
301.242
301.242
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si
boli profesionale
13.660
13.660
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de
sanatate 0,85%
107.466
107.466
20. Bunuri si servicii
4.464.365
0
4.464.365
20.01 Bunuri si servicii
1.398.376
1.398.376
20.02 Reparaţii curente
160.000
160.000
20.03 Hrana
2.014.800
2.014.800
20.04 Medicamente si materiale sanitare
166.764
166.764
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
257.270
257.270
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
48.417
48.417
20.11 Carti, publicatii si materiale documentare
175
175
20.13 Pregatire profesionala
2.150
2.150
20.30 Alte cheltuieli
416.413
416.413
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
0
0
0
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
0
0
0
56.01.01 Finantara nationala
0
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
0
56.01.03 Cheltuieli neeligibile
0
57. Asistenţă socială
37.645.000
0
37.645.000
57.02 Ajutoare sociale
37.645.000
0
37.645.000
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
37.645.000
37.645.000
70. Cheltuieli de capital
101.333
0
101.333
71. Active nefinanciare
101.333
0
101.333
71.01 Active fixe
101.333
0
101.333
71.01.01 Constructii
98.183
98.183
71.01.30 Alte active fixe
3.150
3.150
ANEXA Nr. 6/2
la Hotararea nr.120/27 oct. 2010
BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2010
(CIA Husi, CIA Giurcani)
rectificarea a VIl - a
Subcap. 68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
2.480.124
0
2.480.124
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
2.480.124
2.480.124
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TOTAL CHELTUIELI
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si
boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de
sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Carti, publicatii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli

2.480.124
2.480.124
1.191.625
933.624
258.001
194.646
4.640
48.437

0
0
0
0

2.161
8.117
1.288.499
628.492
36.000
467.200
81.236
63.080
10.344
586
234
1.327

2.480.124
2.480.124
1.191.625
933.624
258.001
194.646
4.640
48.437
2.161

8.117
1.288.499
628.492
36.000
467.200
81.236
63.080
10.344
586
234
1.327
ANEXA Nr. 6/3
la Hotararea nr.120/27 oct. 2010
0

BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2010
(CSC Vaslui, CSC 1 Bd ,CSC 2 Bd ,CSC Murgeni ,CP 5 Bd ,CP 8 Husi, CP 9 Ngr, CP 10 Vs, CP 11 Vs,
CPTF Ngr, Casa Husi + Casa VS 355, Casa Bd 361,AMP)
rectificarea a VIl - a
Subcap. 68.02.06 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
34.009.725
0
34.009.725
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
34.009.725
34.009.725
TOTAL CHELTUIELI
34.009.725
0
34.009.725
01.Cheltuieli curente
33.894.920
0
33.894.920
10. Cheltuieli de personal
23.608.661
0
23.608.661
10.01 Cheltuieli salariale in bani
18.520.719
18.520.719
10.03 Contribuţii
5.087.942
0
5.087.942
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
3.850.688
3.850.688
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
90.941
90.941
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
958.568
958.568
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si
boli profesionale
43.047
43.047
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de
sanatate 0,85%
144.698
144.698
20. Bunuri si servicii
10.286.259
0
10.286.259
20.01 Bunuri si servicii
1.103.445
1.103.445
20.02 Reparaţii curente
90.000
90.000
20.03 Hrana
7.214.246
7.214.246
20.04 Medicamente si materiale sanitare
43.300
43.300
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
157.895
157.895
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
55.999
55.999
20.11 Carti, publicatii si materiale documentare
297
297
20.13 Pregatire profesionala
7.866
7.866
20.30 Alte cheltuieli
1.613.211
1.613.211
70. Cheltuieli de capital
114.805
0
114.805
71. Active nefinanciare
114.805
0
114.805
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71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe

114.805
112.925
1.880

0

114.805
112.925
1.880
ANEXA Nr. 6/4
la Hotararea nr.120/27 oct. 2010

BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2010
( Aparat propriu DGASPC, Sustinere proiecte )
rectificarea a VIl - a
Subcap. 68.02.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI
SOCIALE
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
56.02 Programe din Fondul Social European (FSE)
56.02.01 Finantarea nationala
56.02.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30. Alte active fixe
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Program
aprobat
9.386.612
9.386.612
9.386.612
9.017.980
4.768.098
3.714.420
1.053.678
785.103
18.474
195.110
8.838
46.153
4.249.882
2.631.392
630.000
3.754
8.700
81.943
230.993
26.000
134.000
90.000
413.100

U.M.= lei
Influente Program
+,rectificat
0
9.386.612
9.386.612
0
9.386.612
218.216 9.236.196
0
4.768.098
3.714.420
0
1.053.678
785.103
18.474
195.110
8.838
46.153
218.216 4.468.098
109.108 2.740.500
109.108
739.108
3.754
8.700
81.943
230.993
26.000
134.000
90.000
413.100

407.825

0

407.825

407.825
128.268
279.557
0

-407.825
-128.268
-279.557
407.825
128.268
279.557
0
0
0

0
0
0
407.825
128.268
279.557
427.140
427.140
427.140
388.000
39.140
-684.549
-684.549

427.140
427.140
427.140
388.000
39.140
-466.333
-466.333

-218.216
-218.216

ANEXA Nr.7
la Hotararea nr.120/27 octombrie 2010
PROGRAMUL
lucrărilor ce se finanţează din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru drumuri şi poduri judeţene pe anul 2010
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Nr.
crt.

Cod

Denumire lucrare

Suma

TOTAL
TOTAL, din care:
10.730.900
CHELTUIELI CURENTE TOTAL, din care:
I.
8.182.113
A
Servicii pregătitoare aferente întreţinerii si reparării drumurilor publice
70.000
A.1.
Gestionarea drumurilor publice din administrare, TOTAL, din care:
50.000
0
A.1.1.
Cadastrul drumurilor publice
50.000
A.1.6.3 Gestionarea traficului rutier
20.000
A.2.
Întocmirea documentaţiilor pentru lucrările de drumuri (avize, taxe, etc.)
LUCRĂRI ŞI SERVICII PRIVIND ÎNTREŢINEREA CURENTĂ A
DRUMURILOR PUBLICE
8 B
7.896.411
9 101
Întreţinere curentă pe timp de vară, TOTAL, din care:
6.933.511
10 101.1.1. Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice, TOTAL din care:
5.140.262
DJ 243 B : Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroieştii de Sus–
Limită judeţ Bacău, 0+000-7+000 (7,000km)
146.518
11
DJ 244 : 23 August (DN 24A) – Şuletea – Stoişeşti – Gara Banca – Sălcioara
(DN 24), 0+000 - 25+000 (25,000 km)
289.326
12
DJ 244 A : DN 24 (Gara Roşieşti) – Roşieşti – Valea lui Darie – Vutcani – Poşta
Elan – Stuhuleţ – Rânceni – Berezeni (DN 24A), 0+000 -17+900 (17,900 km)
945.976
13
DJ 244 D : Huşi (DN24B)–Limită judeţ Iaşi, 0+000-8+800 (8,8km)
186.854
14
DJ 244 E : DN 24B (Huşi) – Tătărăni – Boţeşti – DN 24 (Micleşti), 25+750 27+750 (2,000 km)
184.514
15
DJ 244 H : DJ 244 – Viişoara – Urdeşti – Găgeşti (DJ 244B km 16+906),
0+000 – 15+980 (15,980 km)
215.424
16
DJ 244 K : DN 24 (Munteni de Sus) – Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni – Leoşti –
Vineţeşti – Olteneşti – Zgura, 0+000 - 8+000, 34+610 - 35+920 (9,310 km)
193.057
17
DJ 245 : DN 24 (Bârlad)-Drujeşti –Băcani – Vulpăşeni – Ghicani – Al. Vlahuţă
– Buda – Morăreni – Floreşti – Oprişiţa (DN 2F), 46+555 - 48+955 (2,400 km)
30.800
18
DJ 247 : Limită judeţ Iaşi – Codăeşti – Emil Racoviţă – Dăneşti – Bereasa –
Telejna – Zăpodeni – Bălteni – Bejeneşti – Sauca – DN 2F (Laza), km
66+659-68+659 (L=2,000 km)
76.978
19
DJ 245 E : DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni –
DJ 245L
(Costeşti), 0+000 - 1+600, 4+200 - 5+700 (3,100 km)
120.343
20
DJ 245 L : DN 24 (Costeşti) – Puntişeni – Chiţcani – Pârveşti – Mănăstirea
Pârveşti, 0+000 - 4+000 (4,000 km)
88.233
21
DJ 245 M : DN 2F (Poieneşti) – Poieneşti, 0+000-1+990 (1,99 km)
72.110
22
DJ 246 : DN 24 (Codăeşti) – Rediu Galian – Tăcuta – Focşasca – Limită judeţ
Iaşi, 0+000 - 5+499 (5,499 km)
438.424
23
DJ 247 : Lim. jud. Iaşi-Codăeşti – Emil Racoviţă – Dăneşti – Bereasa – TelejnaZăpodeni-Bălteni-Bejeneşti-Sauca -DN 2F (Laza), 50+174 - 60+074 (9,900 km)
355.149
24
DJ 207E: Rediu(DN2F)-Brodoc-Balteni-Raduesti-Delesti-Osesti-Valea MareNegresti-(DN15D), 0+000-23+515 (23,515 km)
74.056
25
DJ 248F:DN 15D(Negresti) - Limita judet Iasi km 0+000 - 1+800 (L =1,800km) 1.722.500
26
27 101.1.5. Întreţinere drumuri pietruite, TOTAL, din care:
1.793.249
DJ 159 : Lim. jud. Neamţ-Băceşti-Băbuşa-Păltiniş – Slobozia – Racova –Trohan
–Pungeşti-Siliştea–Armăşoaia – Bleşca (DN 2F), 55+815 - 66+645 (10,830 km)
189.712
28
DJ 241 C : Limită judeţ Bacău (Stejarul) – Doagele – Poiana Pietrei –
Dragomireşti (DN 2F), 24+000 - 32+625 (8,625 km)
128.307
29
DJ 242 C : Limită judeţ Galaţi (Gara Docăneasa) – Limită judeţ Galaţi (Gara
Tălăşmani), 6+000 - 14+000 (8,000 km)
109.898
30
DJ 242 G : Vinderei(DJ 242C km 0+000) – Brădeşti, 0+000 - 2+500, 3+500 7+000 (6,000 km)
118.618
31
DJ 243 C : DJ 243 (Mărăşeşti) – Voineşti, 0+000 - 5+102
(5,102 km)
118.105
32
DJ 244 D : Huşi (DN 24B) – Limită judeţ Iaşi, 8+800 - 25+500 (16,700 km)
93.159
33
DJ 244 E : DN 24B (Huşi) – Tătărăni – Boţeşti – DN 24 (Micleşti), 7+340 9+000, 11+500 - 18+500, 20+200 - 24+360 (12,820 km)
188.694
34
1
2
3
4
5
6
7
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35
36

37
38
39

40
41
42
43
44 102
45 C.
46 107
47 II.

48

49

50

51

52

53

54

55
56
57
58
59
60
61

DJ 244 K : DN 24 (Munteni de Sus) – Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni – Leoşti –
Vineţeşti – Olteneşti – Zgura, 8+000 - 24+000, 24+000 - 34+610 (26,610 km)
DJ 244 M : DN 24 (Crasna) – Albeşti – Idrici de Sus –DJ 244 A (Idrici de Sus),
4+430 - 12+180 (7,750 km)
DJ 245 D : DN 24 (Sălcioara) – Horoiata – Unţeşti – Ulea – Bogdăneşti –
Vişinari – Orgoieşti – Căpuşneni – Fundu Văii –
DJ 245A (Lipovăţ), 6+450
- 13+475, 14+675 - 15+000 (7,350 km)
DJ 247 : Lim. jud. Iaşi –Codăeşti – Emil Racoviţă – Dăneşti – Bereasa – Telejna
-Zăpodeni-Bălteni-Bejeneşti-Sauca-DN 2F(Laza),km 62+074-66+659(L=4,585
DJ 245 L : DN 24 (Costeşti) – Puntişeni – Chiţcani – Pârveşti – Mănăstirea
Pârveşti, 4+000 - 6+157, 6+157 - 12+600 (8,600 km)
DJ 247 : Limită judeţ Iaşi – Codăeşti – Emil Racoviţă – Dăneşti – Bereasa –
Telejna – Zăpodeni – Bălteni – Bejeneşti – Sauca – DN 2F (Laza), 27+060
- 41+060, 41+060 - 50+174,
62+074 - 66+659 (27,699 km)
DJ 207 J: DJ207E(Delesti)-Balesti-Fastici, 0+000-7+310 (7,310 km)
DJ 284: DN24B (Husi)-Epureni-Duda-Pahnesti-Fundatura-Arsura-DN28
(Ghermanesti), 4+400-16+400 (12,000 km)
DJ 242F: Trestiana (DJ242)-Grajdeni-Manastirea Grajdeni, km 0+000-6+900,
km 8+600-13+900 (L=12,200 km)
Întretinere curentă pe timp de iarnă
LUCRĂRI ŞI SERVICII PRIVIND ÎNTREŢINEREA PERIODICĂ A
DRUMURILOR PUBLICE, TOTAL, din care:
Siguranţa rutieră
CHELTUIELI DE CAPITAL, TOTAL, din care:
Elaborare documentaţie tehnico - economică SF + PT + DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 245 A :Muntenii de Jos(DN 24) –Lipovat –
Suceveni – Bogdana – Similisoara- Gavanu- Morareni-Gherghesti-Valea
Lupului Lunca-Silistea-Iana(DJ243), L=3,000 km, jud Vaslui
Elaborare documentaţie tehnico - economică SF + PT + DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 245 B :Gherghesti(DJ245A)-CorodestiChetrosu-Draxeni-Rugaria-Ivanesti(DN2F), (L=2,000)
Elaborare documentaţie tehnico - economică SF + PT + DDE pentru
"Reabilitare DJ 207J : DJ 207E (Deleşti) – Băleşti – Fâstâci, km 0+000 7+310 (L=7,310 km)"
Elaborare documentaţie tehnico - economică PT + DDE pentru "Reabilitare şi
modernizare DJ 244D : Huşi (DN 24B) – Limită judeţ Iaşi, 0+000 - 25+500
(25,500 km)"
Elaborare documentaţie tehnico - economică PT + DDE pentru "Reabilitare şi
modernizare DJ 247 : Limită judeţ Iaşi – Codăeşti – Emil Racoviţă – Dăneşti –
Bereasa – Telejna – Zăpodeni – Bălteni – Bejeneşti – Sauca – DN 2F (Laza), km
26+060 – 68+659 (42,599 km)"
Elaborare documentaţie tehnico - economică SF + PT + DDE pentru "Reab. şi
modernizare DJ 244K: DN24(Muntenii de Sus)-Tanacu-Baltati-CrasnaseniLeosti-Vinetesti-Oltenesti-Zgura, km 14+610-34+610, (L=20,000 km)
Elaborare documentaţie tehnico - economică SF + PT + DDE pentru
"Reabilitare şi modernizare DJ 245L : DN 24 (Costeşti) – Puntişeni – Chiţcani
– Pârveşti – Mănăstirea Pârveşti, km 0+000 - 12+600 (12,600 km)"
Elaborare documentaţie tehnico - economică SF + PT + DDE pentru
"Reabilitare şi modernizare DJ 244L: DJ244D (Tabalaesti) – Averesti, km
0+000-2+500 (L=2,500 km)
Reabilitare DJ 243E : DJ 243B – Coroieşti, km 3+000 - 6+380 (3,380 km)
Stabilizare versanti DJ284 :Ghermanesti-Pahnesti-Duda-Epureni-Husi,Arsura
Reabilitare si modernizare DJ244J: DN24A(Epureni)-Horga,km0+0006+250(6,250km)
Reabilitare si modernizare DJ242F:Trestiana(DJ242)-Grajdeni-Manastire
Grajdeni,km0+000-13+900(13,900km)
Reab.DJ 248F:DN 15D(Negresti)–Lim.Jud.Iasi km 1+800-3+726 (L = 1,926km
Reparaţii pod pe DJ 244I, peste pârâul Sărăţeni, localitatea Sărăţeni

174.140
104.078

113.007
77.644
147.815

40.805
76.764
77.748
34.755
962.900
215.702
215.702
2.548.787

12.500

12.500

50.000

50.000

90.000

25.000

65.000

15.000
5.000
38.950
110.861
110.000
1.958.976
5.000
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ANEXA Nr.8
la Hotărârea nr.120/27 oct. 2010
LISTA
obiectivelor de investitii cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2010
rectificarea a Vll - a
U.M.=lei
Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

1 TOTAL CHELTUIELI de investitii
2 TOTAL ACTIVE FIXE
3 A. Lucrari in continuare din care:
4
- Active fixe
5 B. Lucrari noi din care:
6
- Active fixe
7
- 56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
8 C. Alte cheltuieli de investitii din care:
9
- Active fixe
10
- 56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
11 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
12 -Consiliul Judeţean Vaslui
13 C. Alte cheltuieli de investitii din care:
- Active fixe
14
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
15 60.02. APARARE
16 -Consiliul judetean Vaslui (Centrul militar)
17 C. Alte cheltuieli de investitii
18 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
19 -Consiliul judetean Vaslui
20 C. Alte cheltuieli de investitii
21 - Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
22 C. Alte cheltuieli de investitii
23 65.02 INVATAMANT
24 Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui
25 A. Lucrari in continuare
26 - Sala de sport
27 C. Alte cheltuieli de investitii
28 - Scoala de arte si meserii ''Sfanta Ecaterina'' Husi
29 C. Alte cheltuieli de investitii
30
66.02 SĂNĂTATE
31 -Consiliul judetean Vaslui
32 C. Alte cheltuieli de investitii
33 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
34 -Consiliul judetean Vaslui
35 C. Alte cheltuieli de investitii
36 -Biblioteca judeteana Vaslui
37 C. Alte cheltuieli de investitii
38 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
39 -Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
40 B. Lucrari noi
39 -Constructii adapost de zi si noapte pentru copii strazii Vaslui
40 - C+M - Alei betonate - Acces fosa - L.P. Vutcani
41 - C+M - Centrala termica - C.S.C Vaslui
42 - C+M - Centrala termica - Sediu D.G.A.S.P.C Vaslui
43 - C+M - Centrala termica - C.T.F. Casa cu gradina Barlad
44 - C+M - Racord+bransament gaze naturale-C.R.R.C.D Husi
45 - C+M - Racord+bransament gaze naturale-C.R.R.C.D Husi (Casa Copiilor)

Suma
137.686.551
78.979.218
71.299.993
71.299.993
61.727.386
4.083.945
57.643.441
4.659.172
3.595.280
1.063.892
356.758
356.758
356.758
3.000
353.758
4.100
4.100
4.100
45.269
19.000
19.000
26.269
26.269
52.730
30.000
29.500
29.500
500
22.730
22.730
650.000
650.000
650.000
73.143
68.143
68.143
5.000
5.000
643.278
643.278
599.108
26.005
50.000
70.000
20.000
16.920
5.203
12.220
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46 - C+M - Sistematizare verticala- C.I.A Falciu (alei betonate)
47 - C+M - Sistematizare verticala- C.I.A . Giurcani (alei betonate)
48 - C+M - Parcare auto sediu D.G.A.S.P.C. Vaslui
49 C. Alte cheltuieli de investitii
50 74.02. PROTECTIA MEDIULUI
51 - Consiliul judetean Vaslui
52 A. Lucrari in continuare
- Reabilitare sistem de alimentare cu apa , a sistemului de canalizare si a statiilor de
53
epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti
54 C. Alte cheltuieli de investitii
55 84.02. TRANSPORTURI
56 -Consiliul judetean Vaslui
57 A. Lucrari in continuare
58 -Stabilizare versanti la DJ 284:Ghermanesti-Pahnesti-Duda-Epureni-Husi,comuna Arsura
59 B. Lucrari noi
60 -Reabilitare DJ 243 E : DJ 243 B - Coroiesti, km 3+000-6+380 (3.380 km)
-Reabilitare si modernizare DJ 244 J : DN 24 A (Epureni)- Horga, km 0+000-6+250
61
(6,250 km)
-Reabilitare DJ 248F :DN 15D(Negresti) - Limita Judet Iasi km 1+800-3+726 (l = 1,926
62
km).
-Reabilitare drum judetean DJ 245: DN 24 - Alexandru Vlahuta - Manastire- DN 2 F, km
70
22+700-33+200.
-Reabilitare si modernizare DJ 242 F: Trestiana (DJ 242)- Grajdeni- Manastire Grajdeni,
63
km 0+000-13+900 (13,900 km )
64
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
67 -Reabilitare DJ 244 B : Cretesti de sus - Murgeni km 0+000-km55+780
68 C. Alte cheltuieli de investitii din care:
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
69
70
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
71 -Consiliul judetean Vaslui
72 B. Lucrari noi
73
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
74 -Reabilitarea Centrului cultural istoric al Municipiului Barlad
75 C. Alte cheltuieli de investitii din care:
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
76

8.000
22.760
368.000
44.170
73.644.071
73.644.071
71.231.543
71.231.543
2.412.528
51.885.626
51.885.626
38.950
38.950
51.043.118
5.000
110.861
1.958.976
1.300.000
110.000
47.558.281
47.558.281
803.558
463.718
10.331.576
10.331.576
10.085.160
10.085.160
10.085.160
246.416
246.416

ANEXA nr.8 a
la Hotărârea nr.120/27 oct. 2010

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

LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2010
rectificarea a Vll - a
UM = lei
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de
Preţ
U.M Canti-tate
Valoare
investiţii
unitar
B
1
2
3
4
TOTAL din care :
4.659.172
- Active fixe
lei
x
x
3.595.280
- 56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe
lei
x
x
1.063.892
nerambursabile (FEN) postaderare
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
lei
x
x
356.758
-Consiliul Judeţean Vaslui
lei
x
x
356.758
- "Enciclopedia personalitatilor din Romania"
buc
1
3.000
3.000
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare
lei
x
x
353.758
56.02 Programe din Fondul Social European (FSE)
lei
x
x
353.758
-Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului
Vaslui
lei
x
x
304.706
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54

-Infochiosc si software proiect " Reactualizarea strategiei de
dezvoltare a jud.Vaslui cu orizontul de timp 2013-2020"
lei
x
60.02 APARARE
lei
x
-Consiliul judetean Vaslui(Centrul Militar)
lei
- Imprimanta Epson FX - 2190 N
buc
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
lei
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
lei
- Imprimanta A3 matriciala
buc
- Server pentru Intranet MAI
buc
- Proiector
buc
- Explozor
buc
-Detector de metale
buc
- Costum pirotehnic antischija
buc
-Consiliul judetean Vaslui
lei
-Lucrari instalatie utilizare gaze naturale la Centrul judetean
lei
de informare si pregatire situatii de urgenta
65.02 INVATAMANT
lei
- Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui
lei
- Cheltuieli pt. diriginTe santier
lei
- Scoala de arte si meserii ''Sfanta Ecaterina'' Husi
- Sistem de avertizare a incendiilor
buc
- Soft contabilitate
buc
- Antivirus
buc
66.02 SĂNĂTATE
lei
-Consiliul judetean Vaslui
lei
- Proiectare la reabilitarea,modernizarea si echiparea Spitalului
lei
judetean de urgente Vaslui
-Taxe,avize,comisioane si alte cheltuieli la reabilitarea,
lei
modernizarea si echiparea Spitalului judetean de urgente Vaslui
67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
lei
-Consiliul judetean Vaslui
lei
- Taxe ,acorduri pt.proiect demolare magazie teatru
lei
- Proiect autorizare de demolare+demolare magazie la Teatru
lei
V.I.Popa Barlad
-Biblioteca judeteana Vaslui
- Calculatoare
buc
68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
lei
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului
lei
Vaslui
- SF -C.T.F. Casa cu gradina Barlad
lei
- Program informatic contabilitate
lei
- SF -racord+bransament gaze naturale-C.R.R.C.D Husi (Casa
lei
Copiilor)
- SF -Sistematizare verticala- C.I.A Falciu (alei betonate)
lei
- SF -Sistematizare verticala- C.I.A . Giurcani (alei betonate)
lei
- SF+PT+DDE -Sistematizare verticala - Parcare auto sediu
lei
D.G.A.S.P.C. Vaslui
74.02. PROTECTIA MEDIULUI
- Consiliul judetean Vaslui
lei
- Lucrari de impadurire la comunele Codaesti, Falciu, Rebricea
lei
si Stefan cel Mare
- Avize,taxe,autorizatii pt. reabilitarea sistemului de
alimentare cu apa,a sistemului de canalizare si a statiilor de
lei
epurare a apelor uzate din mun.Vaslui, Barlad, Husi si orasul
Negresti
84.02. TRANSPORTURI
lei
-Consiliul judetean Vaslui
lei

x
1
x
x
1
1
1
1
1
1
x

x
x
x
4.100
x
x
1.810
2.500
3.000
3.570
6.563
12.414
x

49.052
4.100
4.100
4.100
45.269
26.269
1.810
2.500
3.000
3.570
6.563
8.826
19.000

x

x

19.000

x
x
x

x
x
x

1
1
1
x
x

16.180
4.800
1.750
x
x

23.230
500
500
22.730
16.180
4.800
1.750
650.000
650.000

x

x

642.600

x

x

7.400

x
x
x

x
x
x

73.143
68.143
2.000

x

x

66.143

2
x

2.500
X

5.000
5.000
44.170

x

X

44.170

x
x

X
X

1.880
7.140

x

X

850

x
x

X
X

640
1.660

x

X

32.000

x
x

X
x

2.412.528
2.412.528

x

x

2.402.528

x

x

10.000

x
x

x
x

803.558
339.840
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55

56

57

58

59

58

59

60
61
64

65
62
67
63
64

-Elaborare documentatie tehnico- economica PT+DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 245 A : Muntenii de jos (DN24)
Lipovat-Suceveni-Bogdana - Smilisoara - Gavanu- MorareniGherghesti - Valea Lupului - Lunca - Silistea Iana (DJ 243)", L
=3,000 km
-Elaborare documentatie tehnico- economica PT+DDE pentru
"Reabilitare DJ 245 B : Gherghesti (dj 245 A) - CodaestiChetrosu - Draxeni -Rugaria -Ivanesti (DN 2F)", L=2,000 km
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+PT+DDE
pentru "Reabilitare DJ 207 J: DJ 207 E (Delesti) -BalestiFastaci , km 0+000-7+310" (L = 7,310 km)
-Elaborare documentatie tehnico- economica PT+DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 244 D: Husi(DN 24 B) - Limita
judet.Iasi, 0+000-25+500" (25,500 km)
-Elaborare documentatie tehnico- economica PT+DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 247 : Limita judet Iasi - Codaesti
-Emil Racovita - Danesti - Bereasa - Telejna - Zapodeni- Balteni
-Bejenesti - Sauca - DN 2F (Laza),km 26+060-68+659" (42,599
km)
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+PT+DDE
pentru "Reabilitare si modernizare DJ 245L : DN 24 (Costesti)Puntiseni- Chitcani-Parvesti-Manastirea Parvesti,km
0+000+12+600" (12,600 km)
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+ PT+DDE
pentru "Reabilitare si modernizare DJ 244 K:DN 24 – TanacuBaltati-Crasnaseni-Leost-Vinetesti-Oltenesti-Zgura, km
14+610+34+610" (20,000 km)"
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+ PT+DDE
pentru "Reabilitare si modernizare DJ 244L :DJ 244 D
(Tabalaesti) - Averesti - km 0+000-2+500" (2,500 km)
-P.T. ,,Podete din beton armat si amenajare torent pe DJ 244B"
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare
-TVA, asistenta tehnica, consultanta, dirigintie santier,
publicitate si promovare, audit financiar la "Reabilitare si
modernizare drum judetean DJ 244 B - Cretesti de Sus Murgeni, km 0+000-km 55+780"
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
-Consiliul judetean Vaslui
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
- TVA, dirigintie de santier,publicitate, audit si servicii de
consultanta in management

lei

x

x

12.500

lei

x

x

12.500

lei

x

x

50.000

lei

x

x

50.000

lei

x

x

90.000

lei

x

x

65.000

lei

x

x

25.000

lei
lei

x
x

x
x

15.000
19.840

lei

x

x

463.718

lei
lei
lei

x
x
x

x
x
x

463.718
246.416
246.416

lei

x

x

246.416

lei

x

x

246.416

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al jud. Vaslui, pe anul 2010
În conformitate cu prevederile Legilor nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 şi nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
supun astăzi, atenţiei dumneavoastră, rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pentru
anul 2010.
Potrivit art. 8 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectul rectificării bugetului local al judeţului Vaslui a fost publicat pe
pagina de internet a Consiliului judeţean Vaslui, asigurându-se în acest mod posibilitatea de a se lua la
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cunoştinţă de către toţi cetăţenii interesaţi de prevederile acestuia şi formularea eventualelor
contestaţii.
Rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui se efectuează ca urmare
a propunerilor de reașezare a cheltuielilor atât la bugetul Consiliului județean cât și la bugetele
instituțiilor subordonate care se finanțează din acest buget, fără a se suplimenta veniturile totale
prevăzute la această dată.
Deși nu sunt modificări la partea de venituri a bugetului local al județului, cheltuielile cresc cu
suma de 210.000 lei pe seama unor plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în acest an.
Având în vedere clasificaţia economică, subliniez că am propus majorarea cheltuielilor cu
bunuri şi servicii cu suma de 602.844 lei, a cheltuielilor cu proiectele finanţate din Fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 81.000 lei și a trasferului între unităţi ale administraţiei
publice cu suma de 100.000 lei, diminuarea fondurilor de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale cu suma de 100.000 lei, a cheltuielilor de capital cu suma de 378.978 lei şi a poziției „alte
cheltuieli” cu suma de 86.650 lei.
Plăţile efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent se modifică cu suma de 218.216 lei.
La capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe” fondurile se suplimentează cu suma de
147.650 lei, din care cheltuielile cu „bunuri şi servicii” cu suma de 66.650 lei pentru achiziția unor
servicii de consultanță în vederea contractării liniei de credit aprobată, iar cele cu proiectele finanţate
din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 81.000 lei.
La capitolul „alte servicii publice generale” am propus diminuarea fondului de rezervă
bugetară la dispoziţia autorităţilor publice locale cu suma de 100.000 lei cu propunerea de alocare a
acestei sume comunei Tutova, ca urmare a cererii publice a primarului, pentru rezolvarea unei situații
de extremă dificultate și anume efectuarea ultimei plăți la un proiect finanțat din fonduri europene
nerambursabile, pentru care există riscul returnării integrale a sumelor primite.
La capitolul „ordine publică şi siguranţă naţională”, fondurile se diminuează cu suma 7.600 lei
la reparații curente.
La capitolul „cultură” am propus diminuarea fondurilor cu suma de 86.650 lei, la articolul alte
cheltuieli, alineatul „susținerea cultelor”.
La capitolul „asigurări şi asistenţă socială” cheltuielile totale se diminuaeză cu suma de 73.400
lei. Cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 73.400 lei de la articolul „alte active fixe”. În
cadrul capitolului se suplimentează cheltuielile cu bunuri și servicii cu suma de 218.216 lei cu
destinația „reparații curente” şi utilități.
La capitolul „transporturi” se diminuează cheltuielile de capital cu suma de 305.578 lei și se
suplimentează cheltuielile la „bunuri și servicii” cu aceiași sumă, prin reașezarea fondurilor alocate
pe fiecare obiectiv în urma definitivării atribuirii contractelor de servicii și lucrări.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Modificările propuse în proiectul de hotărâre au ca scop optimizrea efectuării cheltuielilor în
vederea asigurării unei execuții bugetare corecte.
Având în vedere cele prezentate mai sus 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 bugetului local al judeţului Vaslui pentru anul 2010, în forma
în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.121/2010
privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pe anul 2010
având în vedere Raportul Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
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având în vedere Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 2414/7.10.2010 pentru completarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale
instituţiilor publice, precum şi a unor raportări lunare pe anul 2010 aprobate prin Ordinul Ministrului
finanţelor publice nr. 980/2010;
având în vedere prevederile art. 1, alin.(2), lit. „b” şi a art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 91, alin.(3), lit. „a” şi art. 97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- La partea de venituri, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr. 108/2010 privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010, se aprobă următoarele influenţe:
- leiVENITURI TOTALE:
din care:
- venituri din concesiuni şi închirieri
- venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate
- venituri din contracte încheiate cu direcţiile de sănătate publică,alocate de la bugetul
de stat
- venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate alocate din
veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii
- venituri din contracte încheiate cu instituţiile de medicină legală
- alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi
- venituri din valorificarea unor bunuri

-27.001.000
-24.000
-23.481.000
-1.213.000
-1.063.000
-489.000
-724.000
-7.000

Art.2.- La partea de cheltuieli, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr. 108/2010 privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010, se aprobă următoarele influenţe:
- lei-

CHELTUIELI TOTALE:
din care:
cheltuieli de personal
cheltuieli cu bunuri şi servicii
asistenţă socială
active fixe

-27.001.000
-10.317.795
-16.646.232
-40.000
+2.232

Art.3.- Sinteza bugetului instituţiilor publice şi acţiunilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2010, se prezintă în anexa nr. 1.
Detalierea cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pe capitole, subcapitole şi articole, este prevăzută în anexa nr. 2, iar
defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în anexa nr. 3.
Art.4.- Cheltuielile prevăzute în bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar
modificarea lor se va putea face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii
precum şi efectuarea de cheltuieli, se vor face numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul
limitelor aprobate.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul „sănătate” se diminuează cu suma de 27.001.000 lei.
Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 10.317.000 lei, cheltuielile cu bunuri şi servicii se
diminuează cu suma de 16.644.000 lei, iar cheltuielile cu asistenţa socială se diminuează cu suma de
40.000 lei.
Art.6.- În cadrul capitolului „cultură, recreere şi religie”, cheltuielile cu bunuri şi servicii se
diminuează cu suma de 2.232 lei, iar activele fixe se suplimentează cu suma de 2.232 lei.
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Art.7.- Detalierea bugetului Spitalului de urgenţă judeţean Vaslui, se prezintă în anexele nr. 4
şi 5.
Art.8.- Detalierea bugetului Muzeului „Ştefan cel Mare” din Vaslui, se prezintă în anexele nr.
6-6b.
Art.9.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr. 7 şi 7a.
Art.10.- Anexele nr. 1-7a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 27 octombrie 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotarârea nr.121/27 octombrie 2010
SINTEZA
bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finaţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul
2010
Rectificarea a V-a
U.M.=lei
SPECIFICAŢIE
Program
Influente Program
aprobat
+,rectificat
A. TOTAL VENITURI
40.977.064 -27.001.000 13.976.064
l. VENITURI CURENTE
28.346.150 -26.994.000 1.352.150
C. VENITURI NEFISCALE
28.346.150 -26.994.000 1.352.150
C1. VENITURI DIN PROPIETATE
31.700
-24.000
7.700
30.10 Venituri din propietate
31.700
-24.000
7.700
30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri
31.700
-24.000
7.700
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
28.314.450 -26.970.000 1.344.450
33.10 Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
28.282.900 -26.970.000 1.312.900
33.10.08 Venituri din prestări servicii
227.900
0
227.900
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
1.080.000
0
1.080.000
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din
5.000
0
5.000
activitatea proprie sau anexă
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări
23.481.000 -23.481.000
0
sociale de sănătate
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de
1.213.000
-1.213.000
0
sănătate publică alocate de la bugetul de stat
33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de
sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale
1.063.000
-1.063.000
0
Ministerului Sănătății
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de
489.000
-489.000
0
medicină legală
724.000
-724.000
0
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
35.10 Amenzi, penalităţi şi confiscări
2.550
0
2.550
35.10.01 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit
2.550
0
2.550
dispoziţiilor legale
36.10 Diverse venituri
11.000
0
11.000
36.10.50 Alte venituri
11.000
0
11.000
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
18.000
0
18.000
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări
18.000
0
18.000
II. VENITURI DIN CAPITAL
12.000
-7.000
5.000
39.10 Venituri din valorificarea unor bunuri
12.000
-7.000
5.000
39.10.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri
12.000
-7.000
5.000
IV. SUBVENŢII
9.206.290
0
9.206.290
43.10 Subvenţii de la alte administraţii
9.206.290
0
9.206.290
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
6.181.060
0
6.181.060
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43.10.14 Subvenţii de la bugetele locale pentru finanțarea
cheltuielilor de capital din domeniul sănătății
43.10.15 Subventii de la bugetul de stat pentru finanțarea
camerelor agricole
45.10 Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi
prefinanţări
45.10 .01 Fondul European de Dezvoltare Regională
45.10.01.03 Prefinanţare
B. TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
57. Asistență socială
59. Alte cheltuieli
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul
curent

2.000.000

0

2.000.000

1.025.230

0

1.025.230

3.412.624

0

3.412.624

3.412.624
3.412.624
40.977.064
34.818.243
15.225.692
19.522.551

0
0
-27.001.000
-27.003.232
-10.317.000
-16.646.232

3.412.624
3.412.624
13.976.064
7.815.011
4.908.692
2.876.319

3.412.624

0

3.412.624

40.000
30.000
30.000
2.860.094
2.860.094
2.860.094
-113.897

-40.000
0
0
2.232
2.232
2.232
0

0
30.000
30.000
2.862.326
2.862.326
2.862.326
-113.897

-113.897

0

-113.897

ANEXA Nr. 2
la Hotarârea nr.121/27 octombrie 2010
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pe anul 2010
Rectificarea a V-a
U.M.=lei
Program
Influente
Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE:
40.977.064 -27.001.000 13.976.064
01. CHELTUIELI CURENTE
34.818.243 -27.003.232 7.815.011
10. Cheltuieli de personal
15.225.692 -10.317.000 4.908.692
20. Bunuri şi servicii
19.522.551 -16.646.232 2.876.319
56. Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile
3.412.624
0
3.412.624
(FEN) postaderare
40.000
-40.000
0
57. Asistență socială
59. Alte cheltuieli
30.000
0
30.000
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural
30.000
0
30.000
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
2.860.094
2.232
2.862.326
71. Active nefinanciare
2.860.094
2.232
2.862.326
71.01 Active fixe
2.860.094
2.232
2.862.326
84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-113.897
0
-113.897
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul
-113.897
0
-113.897
curent
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
TOTAL CHELTUIELI
582.650
0
582.650
01.CHELTUIELI CURENTE
580.848
0
580.848
10. Cheltuieli de personal
489.080
0
489.080
10.01 Cheltuieli salariale în bani
395.820
0
395.820
10.03 Contribuţii
93.260
0
93.260
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
67.000
0
67.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
1.540
0
1.540
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
20.250
0
20.250
10.03.04Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
520
0
520
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10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizatii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
66.10 SĂNĂTATE
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.02 Cheltuieli salariale în natură
10.02.01 Tichete de masă
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă
şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparații curente
20.03 Hrană
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.09 Materiale de laborator
57. Asistență socială
57.02 Ajutoare sociale
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
67.10 CULTURĂ , RECREERE ŞI RELIGIE
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă
şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.13 Pregătire profesională

3.950
91.768
78.099
3.027
1.040
1.462
8.140
1.802
1.802
1.802
1.802
29.661.000
27.661.000
10.874.396
8.243.664
345.000
345.000
2.285.732
1.674.519
51.292
406.458

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.950
91.768
78.099
3.027
1.040
1.462
8.140
1.802
1.802
1.802
1.802

-27.001.000 2.660.000
-27.001.000 660.000
-10.317.000 557.396
-7.804.000
439.664
-345.000
0
-345.000
0
-2.168.000
117.732
-1.586.000
88.519
-49.000
2.292
-384.000
22.458

53.061

-52.000

1.061

100.402
16.746.604
3.029.000
90.000
966.000
12.076.604
370.000
10.000
205.000
40.000
40.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

-97.000
-16.644.000
-3.029.000
-90.000
-966.000
-11.974.000
-370.000
-10.000
-205.000
-40.000
-40.000
0
0
0
0

3.402
102.604
0
0
0
102.604
0
0
0
0
0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

3.772.096
3.374.753
2.472.763
1.935.495
537.268
406.383
9.790
101.608

0
-2.232
0
0
0
0
0
0

3.772.096
3.372.521
2.472.763
1.935.495
537.268
406.383
9.790
101.608

4.190

0

4.190

15.297
871.990
682.740
19.850
22.500
31.900
3.000
1.000
3.700

0
-2.232
0
-2.232
0
0
0
0
0

15.297
869.758
682.740
17.618
22.500
31.900
3.000
1.000
3.700
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20.30 Alte cheltuieli
59. Alte cheltuieli
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural
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, alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă
si boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanţă şi expertiză
20.13 Pregatire profesională
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională
56.01.01 Finanţarea naţională
56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.30 Alte active fixe
84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul
curent
83.10 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ
ŞI VÂNĂTOARE
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă
şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%

107.300
30.000
30.000
397.343
397.343
397.343
300.000
60.000
37.343

0
0
0
2.232
2.232
2.232
0
0
2.232

107.300
30.000
30.000
399.575
399.575
399.575
300.000
60.000
39.575

5.886.088
2.499.372
882.432
701.306
181.126
137.406
3.326
34.366

0
0
0
0
0
0
0
0

5.886.088
2.499.372
882.432
701.306
181.126
137.406
3.326
34.366

1.552

0

1.552

4.476
1.616.940
365.425
91.900
1.005.900
12.000
14.670
16.734
2.880
1.056
2.500
3.000
100.875

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

4.476
1.616.940
365.425
91.900
1.005.900
12.000
14.670
16.734
2.880
1.056
2.500
3.000
100.875

3.412.624

0

3.412.624

3.412.624
922.146
2.490.478
87.989
87.989
87.989
57.487
30.502
-113.897

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.412.624
922.146
2.490.478
87.989
87.989
87.989
57.487
30.502
-113.897

-113.897

0

-113.897

1.075.230
702.270
507.021
394.690
112.331
84.226
2.091
21.181

0
0
0
0
0
0
0
0

1.075.230
702.270
507.021
394.690
112.331
84.226
2.091
21.181

683

0

683

4.150

0

4.150
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20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.30 Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii

195.249
136.665
13.800
8.549
5.000
31.235
372.960
372.960
372.960
372.960

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

195.249
136.665
13.800
8.549
5.000
31.235
372.960
372.960
372.960
372.960

ANEXA Nr. 3
la Hotarârea nr.121/27 octombrie 2010
SINTEZA
cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe ordonatori de credite, pe anul 2010
Rectificarea a V-a
U.M.=lei
Program Influenţe Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE
40.977.064 -27.001.000 13.976.064
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
582.650
0
582.650
-Serviciul public comunitar de evidenţa persoanei Vaslui
582.650
0
582.650
66.10 SĂNĂTATE
29.661.000 -27.001.000 2.660.000
- Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
330.000
0
330.000
- Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti
330.000
0
330.000
29.001.000 -27.001.000 2.000.000
- Spitalul județean de urgenţă Vaslui
67.10 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE
3.772.096
0
3.772.096
-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui
1.031.146
0
1.031.146
-Muzeul "V.Pârvan" Bârlad
1.144.130
0
1.144.130
-Teatrul "V.I.Popa " Bârlad
1.596.820
0
1.596.820
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
5.886.088
0
5.886.088
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
4.297.166
0
4.297.166
-Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti
732.455
0
732.455
-Centrul de asistenţă medico-sociala Ghermăneşti
48.767
0
48.767
-Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
807.700
0
807.700
83.10 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI
1.075.230
0
1.075.230
VÂNĂTOARE
-Camera Agricolă Vaslui
1.075.230
0
1.075.230
ANEXA Nr.4
la Hotarârea nr.121/27 octombrie 2010
BUGETUL
Spitalului de urgenţă judeţean Vaslui pe anul 2010
Subvenții de la bugetul de stat
Rectificarea a V-a
CAP 66.10 Sănătate
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate
publică alocate de la bugetul de stat
33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate
publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului
Sănătății
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de
medicină legală
TOTAL CHELTUIELI

U.M.=lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
2.765.000 -2.765.000
0
1.213.000 -1.213.000

0

1.063.000 -1.063.000

0

489.000

-489.000

2.765.000 -2.765.000

0
0
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01. CHELTUIELI CURENTE
2.765.000 -2.765.000
10. Cheltuieli de personal
1.877.000 -1.877.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
1.390.000 -1.390.000
10.02 Cheltuieli salariale în natură
45.000
-45.000
10.02.01 Tichete de masă
45.000
-45.000
10.03 Contribuţii
442.000 -442.000
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
326.000 -326.000
8.000
-8.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări șomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
74.000
-74.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
4.000
-4.000
profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
30.000
-30.000
20. Bunuri şi servicii
888.000 -888.000
20.01 Bunuri şi servicii
27.000
-27.000
861.000 -861.000
20.04 Medicamente și materiale sanitare

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

ANEXA Nr.5
la Hotarârea nr.121/27 octombrie 2010
BUGETUL
Spitalului de urgenţă judeţean Vaslui pe anul 2010
Venituri proprii (altele decât subvențiile)
Rectificarea a V-a
CAP 66.10 Sănătate
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări
sociale de sănătate
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
39.10.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.02 Cheltuieli salariale în natură
10.02.01 Tichete de masă
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări șomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi
boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparații curente
20.03 Hrană
20.04 Medicamente și materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.09 Materiale de laborator
57. Asistență socială
57.02 Ajutoare sociale

U.M.=lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
24.236.000 -24.236.000
0
24.000
-24.000
0
23.481.000 -23.481.000

0

724.000
7.000
24.236.000
24.236.000
8.440.000
6.414.000
300.000
300.000
1.726.000
1.260.000
41.000
310.000

-724.000
-7.000
-24.236.000
-24.236.000
-8.440.000
-6.414.000
-300.000
-300.000
-1.726.000
-1.260.000
-41.000
-310.000

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

48.000

-48.000

0

67.000
-67.000
15.756.000 -15.756.000
3.002.000 -3.002.000
90.000
-90.000
966.000
-966.000
11.113.000 -11.113.000
370.000
-370.000
10.000
-10.000
205.000
-205.000
40000
-40000
40000
-40000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ANEXA Nr.6
la Hotărârea nr.121/27 octombrie 2010
BUGETUL
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Muzeului judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui pe anul 2010
Centralizator
Rectificarea a V-a
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
1.031.146
0
1.031.146
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
1.006.146
0
1.006.146
33.10.08 Venituri din prestări servicii
25.000
0
25.000
TOTAL CHELTUIELI
1.031.146
0
1.031.146
01.CHELTUIELI CURENTE
1.000.203 -2.232
997.971
10. Cheltuieli de personal
781.693
0
781.693
10.01 Cheltuieli salariale în bani
606.775
0
606.775
10.03 Contribuţii
174.918
0
174.918
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
132.153
0
132.153
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
3.200
0
3.200
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
33.088
0
33.088
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă și
boli profesionale
1.020
0
1.020
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
5.457
0
5.457
20. Bunuri şi servicii
188.510
-2.232
186.278
20.01 Bunuri şi servicii
146.960
0
146.960
20.02 Reparaţii curente
17.850
-2.232
15.618
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
11.000
0
11.000
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
2.000
0
2.000
20.13 Pregătire profesională
700
0
700
20.30 Alte cheltuieli
10.000
0
10.000
59. Alte cheltuieli
30.000
0
30.000
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural
30.000
0
30.000
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
30.943
2.232
33.175
71. Active nefinanciare
30.943
2.232
33.175
71.01 Active fixe
30.943
2.232
33.175
71.01.30 Alte active fixe
30.943
2.232
33.175
ANEXA Nr.6a
la Hotărârea nr.121/27 octombrie 2010
BUGETUL
Muzeului judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui pe anul 2010
Subvenţii
Rectificarea a V-a
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
U.M. = lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
1.006.146
0
1.006.146
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
1.006.146
1.006.146
TOTAL CHELTUIELI
1.006.146
0
1.006.146
01.CHELTUIELI CURENTE
975.203
-2.232
972.971
10. Cheltuieli de personal
776.693
0
776.693
10.01 Cheltuieli salariale in bani
601.775
601.775
10.03 Contribuţii
174.918
0
174.918
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
132.153
132.153
3.200
3.200
10.03.02 Contribuţii de asigurări șomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
33.088
33.088
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă și
boli profesionale
1.020
1.020
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
5.457
5.457
20.Bunuri şi servicii
168.510
-2.232
166.278
20.01 Bunuri şi servicii
146.960
146.960
20.02 Reparaţii curente
17.850
-2.232
15.618
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
1.000
1.000
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20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
59. Alte cheltuieli
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe

2.000
700
30.000
30.000
30.943
30.943
30.943
30.943

2.000
700
0
30.000
30.000
2.232
33.175
2.232
33.175
2.232
33.175
2.232
33.175
ANEXA Nr.6b
la Hotărârea nr.121/27 octombrie 2010

BUGETUL
Muzeului judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui pe anul 2010
Venituri proprii
Rectificarea a V-a
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
Program Influente
SPECIFICATIE
aprobat
+,TOTAL VENITURI
25.000
0
33.10.08 Venituri din prestări servicii
25.000
TOTAL CHELTUIELI
25.000
0
01. CHELTUIELI CURENTE
25.000
0
10. Cheltuieli de personal
5.000
0
10.01 Cheltuieli salariale în bani
5.000
20. Bunuri şi servicii
20.000
0
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
10.000
20.30 Alte cheltuieli
10.000

U.M.= lei
Program
rectificat
25.000
25.000
25.000
25.000
5.000
5.000
20.000
10.000
10.000

ANEXA Nr.7
la Hotarârea nr.121/27 octombrie 2010
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010
Rectificarea a V-a
U.M.= lei
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Denumirea obiectivelor de investiţii
TOTAL CHELTUIELI
A. Investiţii în continuare
B. Investiţii noi
C. Alte cheltuieli de investiţii
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
-Serviciul public comunitar de evidenţa persoanei Vaslui
C. Alte cheltuieli de investiţii
66.10 SĂNĂTATE
-Spitalul de urgenţă Vaslui
A. Investiţii în continuare
- Consolidare Spital Judeţean (Corp C) Municipiul Vaslui
67.10 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui
B. Investiţii noi
- "Înființare livadă la casa Memorială "Emil Racoviță""
C. Alte cheltuieli de investiţii
-Muzeul "V.Pârvan" Bârlad
C. Alte cheltuieli de investiţii
-Teatrul "V.I.Popa " Bârlad
C. Alte cheltuieli de investiţii
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Program
rectificat
2.862.326
2.372.960
30.566
458.800
1.802
1.802
1.802
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
399.575
33.175
30.566
30.566
2.609
60.000
60.000
306.400
306.400
87.989
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22
23
24
25
26
27
28
29

-Centrul medico-social Băcești
C. Alte cheltuieli de investiţii
-Centrul medico-social Codăeşti
C. Alte cheltuieli de investiţii
83.10 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE
-Camera Agricolă Vaslui
A. Investiţii în continuare
-"Reabilitare și amenajare clădire sediu O.J.C.A Vaslui"

30.502
30.502
57.487
57.487
372.960
372.960
372.960
372.960

ANEXA Nr.7 a
la Hotarârea nr.121/27 octombrie 2010
LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finanţare din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010
Rectificarea a V-a
U.M=lei
Nr. Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de
Preţ
U.M. Cantitate
Valoare
crt.
investiţii
unitar
1 TOTAL CHELTUIELI
x
x
x
458.800
2
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
x
x
x
1.802
3 -Serviciul public comunitar de evidenţa persoanei Vaslui
x
x
x
1.802
-achizitionare laptop
buc
1
1.802
1.802
4
5
67.10 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE
x
x
x
369.009
6
-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui
x
x
x
2.609
- program informatic privind legislaţia - legis
lei
x
x
377
7
- proiectare la "Înființare livadă la casa Memorială "Emil
lei
x
x
2.232
8
Racoviță"".
9 -Muzeul "V.Pârvan"Bârlad
x
x
x
60.000
-trecerea monitorizării sistemelor de alarmare de pe linie
lei
x
x
50.000
10
telefonică pe sistem Wireless
-extinderea instalaţiei de securitate, alarmare şi PSI la
lei
x
x
10.000
11
planetariu
12 -Teatrul "V.I.Popa " Bârlad
x
x
x
306.400
-program informatic - antivirus
lei
x
x
1.700
13
- calculator
buc
1
2.200
2.200
14
- program contabilitate
lei
x
x
2.500
15
buc
1
300.000 300.000
16 - achiziţionare un autocar
17
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
x
x
x
87.989
18 -Centrul medico-social Băcești
30.502
- publicitate,consultanță, dirigenție de șantier, cheltuieli audit,
lei
x
x
13.295
19
alte cheltuieli
- lucrări demolare vestiar, rezervor beton
lei
x
x
17.207
20
21 -Centrul medico-social Codăeşti
x
x
x
57.487
-maşină spălat automată model Sx
buc
1
41.520 41.520
22
- maşină gătit 6 plite
buc
1
15.967 15.967
23

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile Legilor nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră rectificarea bugetului
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instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010.
La întocmirea proiectului de rectificare a Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010, 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, a serviciului public comunitar judeţean de
evidenţă a persoanelor şi a Camerei agricole Vaslui.
Potrivit art.8 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectul rectificării bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010 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.
Prezenta rectificare are loc ca urmare a aplicării prevederilor Ordinului Ministrului finanţelor
publice nr. 2414/7.10.2010 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări
financiare lunare în anul 2010 aprobate prin Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 980/2010.
Acest act normativ impune două lucruri esenţiale şi anume:
1. Bugetul Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui se încadrează în categoria bugetelor instituţiilor
publice finanţate integral din venituri proprii;
2. Înscrierea în buget se face preluand inclusiv cifrele de buget din trim. I şi II, cand această
instituţie avea alt ordonator principal de credite.
În cadrul proiectului de hotărare toate sumele ce privesc Spitalul judeţean de urgenţă Vaslui, au
fost înscrise cu semnul minus.
În cadrul proiectului de hotărare am mai intervenit şi asupra bugetului Muzeului judeţean „Ştefan
cel Mare” din Vaslui. În vederea punerii de acord a necesarului de fonduri cu cifrele înscrise în
bugetul instituţiei la obiectivul de investiţie „Înfiinţare livadă la Casa Memorială Emil Racoviţă”, am
propus suplimentarea fondurilor cu suma de 2.232 lei. Această sumă se compensează cu diminuarea
fondurilor la articolul de cheltuieli „reparaţii curente”.
Având în vedere cele precizate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că fondurile pe care le veţi
aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul rectificării bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii pe anul 2010 în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.122/2010
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008 privind
aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 euro, modificată şi
completată prin Hotărârile Consiliului judeţean Vaslui nr.139/2009 şi nr.25/2010
având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere precizările Ministerului Finanţelor Publice privind utilizarea sumelor rezultate
din diferenţele de curs valutar transmise cu adresa nr. 505089/06.08.2009;
având în vedere Hotărârea nr. 1671/2010 a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
pentru modificarea Hotărârii nr. 869/2008;
având în vedere prevederile OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
ţinând seama de prevederile Cap. IV din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 91, alin (3), lit. „b” şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă modificarea valorii finanţate din împrumut la 9 obiective de investiţii
prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008 privind aprobarea contractării
unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 euro, modificată şi completată prin Hotărârile
Consiliului judeţean Vaslui nr. 139/2009 şi nr. 25/2010, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotarâre.
Art.2.- Anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008 privind aprobarea
contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 Euro, modificată şi completată prin
Hotărârile Consiliului judeţean Vaslui nr. 139/2009 şi nr. 25/2010, se înlocuieşte cu anexa prevăzută
la art.1.
Vaslui, 27 octombrie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
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ANEXA
la Hotărârea nr. 122 din 27 octombrie 2010
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITIE CE SE FINANTEAZA
DIN IMPRUMUT
Curs initial: 1 Euro = 3,35 lei
Curs actualizat: 1 Euro = 4,25 Lei
Nr.
crt.

Denumirea obiectivului de investitii

0
1
1 Reabilitare sistem de alimentare cu apa, a sistemului
de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate
din Vaslui,Bîrlad, Huşi şi Negreşti
2 Reabilitare şi refunctionalizare
Bloc G1

3.

4

5

6

7

Nr.şi data actului
de aprobare a
indicatorilor
tehnico-economici

2
Hotărârea
Guvernului
nr. 536 / 2006
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr. 101/ 2009
Reabilitare DJ 159:
Limită jud. Neamţ – Băceşti Hotărârea
– Băbuşa – Păltiniş – Slobozia – Racova – Trohan – Consiliului
Pungeşti – Siliştea – Armăşoaia– Bleşca km 54+500- judeţean Vaslui
55+815,km 76+94-586+035
nr.130/ 2009
Reabilitare DJ 243: Bîrlad (DN 24 ) – Pogana – Hotărârea Cons.
Iana – Vadurile – Iezer – Puieşti – Fîntînele – Rădeni judeţean Vaslui
– Dragomireşti -DN 2F; km0+000-52+500
nr.65/ 2009
Reabilitare DJ 243 A
Pogana (DJ 243) Crângu Hotărârea
Nou – Ciocani – Iveşti – Pogoneşti – Tutova –
Consiliului
Criveşti – Pochidia – Satu Nou – Limita jud. Galaţi; judeţean Vaslui
km 20+840 – 22+740, km 31+370-33+570
nr. 65/ 2009
Reabilitare DJ 243 E
DJ 243 B – Coroieşti; Hotărârea Cons.
km 0+000-6+380
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009
Reabilitare DJ 244 C
Huşi (DN 24 B) –
Hotărârea
Pădureni – Leoşti – Văleni – Urlaţi – Dimitrie
Consiliului
Cantemir – DJ 244 A (Muşata);
judeţean Vaslui
km 0+000-33+070
nr.65/ 2009

Val.totala
actualizatăa
investitiei
(mii lei)

Valoarea din
contract de
lucrări
(mii lei)

3

Valoarea finanţată din imprumut
(mii lei)
Termen PIF
Aprobată

Modificată

4

5

6

249.581,0

27.972,5

19.929,0

11.498,0

30.dec. 2013

2.443,0

1.820,0

1.100,0

1.100,0

31.dec. 2009

2.000,0

2.000,0

31.dec.
2008

6.304,0

3.477,0

115.116,0

3.033,0

18.740,0

18.740,0

31.dec.
2011

4.997,0

3.315,0

3.322,0

3.322,0

31.dec.
2010

7.979,0

5.714,0

4.300,0

3.900,0

31.dec.
2010

10.098,0

6.900,0

54.087,0

4.835,0

31.dec.
2009
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Nr.
crt.
0
8

9

Denumirea obiectivului de investitii

1
Reabilitare DJ 244 E – DN 24 B (Huşi) –
Tătărăni – Boţeşti – DN 24 (Micleşti); km 0+00027+750
Reabilitare DJ 244 I Murgeni (DN 24 A) Sărăţeni
– Măluşteni – DC 67; km 9+100 – 12+300

10

Reabilitare DJ 245
DN 24 (Bîrlad) –
Drujeşti – Băcani – Vulpăşeni – Ghicani – Alexandru
Vlahuţă – Buda – Morăreni – Floreşti – Oprişiţa (DN
2 F); km 22+700-34+700
11 Reabilitare DJ 245 A Muntenii de Jos (DN 24) –
Lipovăţ – Suceveni – Bogdana – Similişoara –
Găvanu-Morăreni-Ghergheşti-Valea Lupului-LuncaSiliştea-Iana (DJ 243); km0+000-46+310
12
Reabilitare DJ 246
DJ 247 (Codăeşti) –
Rediu Galian – Tăcuta – Focşasca – Limita jud. Iaşi;
km 5+499-12+000
13

14

15

Reabilitare DJ 246 A
DN 24 (Moara
Domnească) – Fereşti – Bereasa – DJ 247 (Tătărăni);
km 0+000-11+000
Reabilitare DJ 284
DN 24 B (Huşi) –
Epureni – Duda – Pâhneşti – Fundătura – Arsura –
DN 28 (Ghermăneşti);
km 0+000-24+900
Reabilitare DJ 243 D
DJ 243 – Perieni; km 0+000-3+790

Nr.şi data actului
de aprobare a
indicatorilor
tehnico-economici
2
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.9/ 2008
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.9/ 2008
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.138/ 2009
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.138/ 2009

Val.totala
actualizatăa
investitiei
(mii lei)

Valoarea din
contract de
lucrări
(mii lei)

3

Valoarea finanţată din imprumut
(mii lei)
Termen PIF
Aprobată

Modificată

4

5

6

67.085,0

8.529,0

5.122,0

8.529,0

31.dec.
2010

3.801,0

2.399,0

2.364,0

2.399,0

31.dec.
2010

18.923,0

9.128,0

7.250,0

1.220,0

31.dec.
2010

9.540,0

7.236,0

7.269,0

7.269,0

31.dec.
2010

7.333,0

2.296,0

2.000,0

2.000,0

31.dec.
2009

5.276,0

3.942,0

1.000,0

1.000,0

31.dec.
2008

32.843,0

5.321,0

5.342,0

4.897,0

4.420,0

3.721,0

1.200,0

1.160,0

31.dec.
2009

31.dec.
2010
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Nr.
crt.
0
16

Denumirea obiectivului de investitii

1
Reabilitare DJ 248 B
Limita jud. Iaşi –
Negreşti (DN 15 D);
km 65+000-68+740

Nr.şi data actului
de aprobare a
indicatorilor
tehnico-economici
2
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr. 138/ 2009

17 Reabilitare DJ 207H:DN2F(Vaslui)-Fabrica de
Hotararea
caramida-Chitoc-Poiana Caprioarei,km 0+000-1+043, Consiliului
km2+500-4+200
Judetean Vaslui
nr.130/2009
18. Reabilitare DJ244M: DN24(Crasna)-Albest-Idrici de Hotararea
Sus-DJ244A (Idrici de Sus)km0+000-2+705
Consiliului
Judetean Vaslui
nr.130/2009
19 Reabilitare DJ 159 E:
Gârceni(DJ159A) – Mălinești,
Km: 2+000 – 5+000

TOTAL

Hotararea
Consiliului
Judetean Vaslui
nr.130/2009

Val.totala
actualizatăa
investitiei
(mii lei)

Valoarea din
contract de
lucrări
(mii lei)

3

Valoarea finanţată din imprumut
(mii lei)
Termen PIF
Aprobată

Modificată

4

5

6

2.240,0

1.616,0

400,0

400,0

31.dec.
2009

6.065,2

3.087,0

2.731,0

2.731,0

31.dec
2010

4.816,3

2.407,0

2.430,0

2.430,0

31.dec
2010

4.425,0

3.223,0

3.165,0

3.165,0

31 dec.
2010

607.274,5

124.042,5

80.857,0

82.595,0

Notă: Totalul de 82.595,0 mii lei se compune din: valoarea în lei a sumelor trase = 55.284.090,58 lei(13.573.900 Euro) la
lei a sumelor de tras calculată la cursul de 4,25 lei pe 1 Euro = 27.310.920,92 lei

care se adaugă valoarea în
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CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
PRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr.
10/2008 privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20 000 000 Euro,
modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului judeţean Vaslui nr. 139/2009 şi nr. 25/2010
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia de dezvoltare a judeţului Vaslui pe
perioada 2007-2013, aprobată de Consiliul judeţean Vaslui, a fost necesară contractarea unui
împrumut extern în valoare de 20.000.000 Euro.
Valoarea împrumutului de 20 mil. Euro cu o maturitate de 20 ani şi o perioadă de graţie de 3
ani, precum şi obiectivele de investitii finanţate din împrumut au fost aprobate prin Hotărârea nr.
10/2008 a Consiliului judeţean Vaslui.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu precizările Ministerului Finanţelor
Publice nr. 505089/06.08.2009, sumele rezultate din diferenţele favorabile de curs valutar pot fi
utilizate pentru finanţarea suplimentară a obiectivelor apobate sau a altor investiţii, fără a fi necesară
o nouă autorizare.
La data adoptării Hotărârii nr. 10/2008, valoarea în lei a finanţării rambursabile a fost calculată
la cursul de 3,35 lei pentru 1 Euro, suma totală fiind de 67.000.000 lei. Anexa la această hotărâre a
fost modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului judeţean Vaslui nr. 139/2009 şi nr. 25/2010.
Cursul de schimb la ultima modificare a anexei la Hotărârea nr.10/2008 era de 4,10 lei/Euro. Având în
vedere cursul actual de 4,25 lei pentru 1 Euro şi suma rămsă de tras din valoare totală a împrumutului
de 6.426.099,04 Euro, rezultă o diferenţă favorabilă în sumă de 963.915 lei, pe care propunem a se
utiliza pentru finanţarea obiectivelor aprobate.
De asemenea, având în vedere dificultăţile majore create de Ministerul Mediului în alocarea
sumelor, în anii anteriori şi în acest an, pentru finanţarea Proiectului „Reabilitare sistem de alimentare
cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din Vaslui, Bîrlad, Huşi şi
Negreşti”, estimăm că, Consiliul judeţean Vaslui nu va putea utiliza pentru acest proiect, o sumă mai
mare de 1.150.000 de Euro, din împrumut, pentru finanţarea cotei de 25% din valoarea lucrărilor ce se
vor executa până la finele perioadei de tragere, sumă la care adăugând pe cea cheltuită deja, rezultă
alocarea totală pentru acest obiectiv, în valoare de 2.705.373 de Euro. Valoarea în lei se regăseşte în
anexa la proiectul de hotărâre.
Datorită faptului că termenele de tragere din împrumut, conform contractului, expiră în luna
martie 2011, prin bugetul creditelor externe pe anul 2010, ne propusesem, ca în acest an să efectuăm
trageri în sumă totală de 10.000.000 Euro.
În urma demersurilor noastre insistente, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, prin
Hotărârea nr.1671/10.09.2010, a avizat o nouă eşalonare a tragerilor, potrivit căreia în acest putem
trage din împrumut maxim 7.443.305 de Euro.
Deoarece pentru Proiectul „Reabilitare sistem de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare
si a statiilor de epurare a apelor uzate din Vaslui, Bîrlad, Huşi şi Negreşti” suntem în imposibilitatea
efectuării tragerilor până la nivelul sumelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului judeţean nr.
10/2008, cu modificarile ulterioare, din cauza nefinanţării de către Ministerul Mediului a cotei de 75%
din valoarea lucrărilor executate, propun diminuarea sumei din împrumut alocate acestui proiect cu
suma de 2.155.359 de Euro, echivalent a 9.160.275 lei şi majorarea alocărilor pentru reabilitarea
drumurilor cu aceiaşi sumă.
Astfel, valoarea totală alocată pentru reabilitarea drumurilor judeţene, din împrumutul
contractat, este de 17.035.247 de Euro, în lei fiind de 69.997.000, din care au fost cheltuiţi
11.759.137 de Euro, urmând a se efectua trageri cu această destinaţie în sumă de 5.276.110 Euro,
adică 22.423.467 lei, din care, în acest an, suma de 2.262.725 de Euro, echivalând 10.041.581 lei.
In aceste condiţii, pentru a realoca sumele din împrumut pe obiectivele din Anexa la Hotărârea
nr. 10/2008 a Consiliului judeţean Vaslui, modificată şi copletată prin Hotărârile Consiliului judeţean
Vaslui nr. 139/2009 şi nr.25/2010, conform anexei la proiectul de hotărâre şi pentru a putea utiliza
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diferenţele de curs rezultate ca urmare a devalorizării leului este necesară modificarea anexei la
hotărârea mai sus citată, fără a afecta valoarea în Euro a împrumutului.
Cu convingerea că aceste propuneri de modificare a Anexei la Hotărârea nr.10/2008 vor
asigura atât derularea corespunzătoare a contractului de finanţare rambursabilă cât şi utilizarea
eficientă a acesteia, pentru rezolvarea problemelor prioritare ale judeţului, vă propun adoptarea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.123/2010
privind rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2010
având în vedere Hotărârea nr.1671/2010 pentru modificarea Hotărârii nr. 869/2008, a Comisiei
de autorizare a împrumuturilor locale;
având în vedere prevederile art.1, alin.(2), lit.”d” din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 91, alin.(3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- La partea de cheltuieli a bugetului creditelor externe, aşa cum a fost aprobat prin
Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 26/2010 privind adoptarea bugetului creditelor externe pe
anul 2010, se aprobă următoarele influenţe:
-leiCHELTUIELI TOTALE
-8.904.500
din care:
- cheltuieli de capital
-8.904.500
Art.2.- Sinteza bugetului creditelor externe, se prezintă în anexa nr. 1.
Detalierea cheltuielilor bugetului creditelor externe, pe capitole, subcapitole şi articole, este
prevăzută în anexa nr. 2, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în
anexa nr. 3.
Art.3.- Cheltuielile la capitolul „protecţia mediului” se diminuează cu suma de 3.612,5 mii lei,
în totalitate la cheltuieli de capital.
Art.4.- Cheltuielile la capitolul „transporturi” se diminuează cu suma de 5.292,0 mii lei, în
totalitate la cheltuieli de capital.
Art.5.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexa nr. 4.
Art.6.- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 27 octombrie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr .123/27 octombrie 2010
SINTEZA
bugetului creditelor externe, pe anul 2010
Rectificarea I-a
U.M. = lei
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SPECIFICAŢIE
B. TOTAL CREDITE EXTERNE
01. CREDITE EXTERNE
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare

SUMA
41.000.000
41.000.000
41.000.000
41.000.000

Influente
+,-8.904.500
-8.904.500
-8.904.500
-8.904.500

Program
rectificat
32.095.500
32.095.500
32.095.500
32.095.500

ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr.123/27 octombrie 2010
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului creditelor externe, pe anul 2010
Rectificarea I-a
SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE:
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
74.06 PROTECTIA MEDIULUI
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
84.06 TRANSPORTURI
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii

Influente
SUMA
+,41.000.000 -8.904.500
41.000.000 -8.904.500
41.000.000 -8.904.500

U.M. = lei
Program
rectificat
32.095.500
32.095.500
32.095.500

10.250.000
10.250.000
10.250.000
10.250.000
10.250.000

-3.612.500
-3.612.500
-3.612.500
-3.612.500
-3.612.500

6.637.500
6.637.500
6.637.500
6.637.500
6.637.500

30.750.000
30.750.000
30.750.000
30.750.000
30.750.000

-5.292.000
-5.292.000
-5.292.000
-5.292.000
-5.292.000

25.458.000
25.458.000
25.458.000
25.458.000
25.458.000

ANEXA Nr. 3
la Hotărârea nr.123/27 octombrie 2010
SINTEZA
cheltuielilor bugetului creditelor externe pe ordonatori de credite pe anul 2010
Rectificarea I-a

SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE
74.06 PROTECŢIA MEDIULUI
- Consiliul judeţean Vaslui
84.06 TRANSPORTURI
- Consiliul judeţean Vaslui

SUMA
41.000.000
10.250.000
10.250.000
30.750.000
30.750.000

Influente
+,-8.904.500
-3.612.500
-3.612.500
-5.292.000
-5.292.000

UM=lei
U.M.= lei
Program
rectificat
32.095.500
6.637.500
6.637.500
25.458.000
25.458.000

ANEXA Nr. 4
la Hotărârea nr.123/27 octombrie 2010
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din credite externe pe anul 2010
Rectificarea I-a
UM= lei
Nr.
crt.
1 TOTAL din care:
2 A. Investiţii în continuare

Specificaţie

SUMA
32.095.500
15.790.500
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

B. Investiţii noi
74.06 PROTECŢIA MEDIULUI
- Consiliul judeţean Vaslui
A. Investiţii în continuare
-Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de
epurare a apelor uzate din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti
84.06 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
A. Investiţii în continuare
-Reabilitare DJ 244 E - DN 24 B(Huşi) - Tătărăni - Boţeşti - DN 24 (Micleşti); km
0+000-27+750
-Reabilitare DJ 207 H:DN2F(Vaslui)- Fabrica de cărămidă-Chiţoc-Poiana Căprioarei, km
0+000-1+043,km2+500-4+200
-Reabilitare DJ 243 :Bârlad (DN 24) - Pogana - Iana - Vadurile - Iezer - Puiesti Fîntînele - Rădeni - Dragomirești (DN 2F), km0+000-52+500
B. Investiţii noi
-Reabilitare DJ 243 A Pogana (DJ 243) Crângu-Nou - Ciocani - Iveşti - Pogoneşti Tutova - Criveşti - Pochidia - Satu-Nou - Limita jud. Galaţi; km 20+840-22+740,
km31+370-33+570
-Reabilitare DJ 243 E, DJ 243B -Coroieşti; km0+000-6+380
-Reabilitare DJ 244 I Murgeni (DN 24 A) - Sărăţeni - Măluşteni - DC 67; km 9+10012+300
-Reabilitare DJ 245; DN 24 (Bârlad) - Drujeşti - Băcani - Vulpăşeni - Ghicani Alexandru Vlahuţă -Buda - Morăreni - Floreşti - Oprişiţa -(DN 2F ) Km 22+700-34+700
-Reabilitare DJ 245 A Muntenii de Jos (DN 24) - Lipovăţ - Suceveni - Bogdana Similişoara - Găvanu - Morăreni - Ghergheşti - Valea Lupului - Lunca - Siliştea - Iana (DJ
243); km 0+000-46+310
- Reabilitare DJ244M:DN24(Crasna)-Albesti-Idrici de Sus-DJ244A (Idrici de
Sus)km0+000-2+705
-Reabiltare DJ 159 E:Gârceni(DJ159A) - Mălineşti,km:2+000-5+000

16.305.000
6.637.500
6.637.500
6.637.500
6.637.500
25.458.000
25.458.000
9.153.000
3.922.000
2.731.000
2.500.000
16.305.000

3.322.000
500.000
2.399.000
1.220.000

3.269.000
2.430.000
3.165.000

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2010
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră propunerile de rectificare
a Bugetului creditului extern pe anul 2010.
Propunerile de rectificare a Bugetului creditului extern pentru anul 2010 au la bază analiza
stadiului tragerilor din împrumutul contractat, respectarea actelor normative în vigoare, precum şi
priorităţile ce se impun în asigurarea condiţiilor materiale şi a surselor de finanţare pentru protecţia
mediului şi asigurarea infrastructurii de transport judeţean.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 10/2008 privind contractarea unui
împrumut extern în valoare de 20.000.000 euro, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul
2010 am propus utilizarea sumei de 41.000.000 lei pe două capitole bugetare şi anume:
- 10.250.000 lei la capitolul „ Protecţia mediului”;
- 30.750.000 lei la capitolul „Transporturi” .
Stabilirea veniturilor în sumă de 41.000.000 de lei a avut în vedere efectuarea, în anul 2010, a
unor trageri din împrumut în sumă de 10.000.000 Euro.
Vă informez însă, că în urma solicitărilor noastre insistente, Comisia de autorizare a
împrumuturilor locale, prin Hotărârea nr.1671/10.09.2010, a avizat efectuarea de trageri în sumă de
doar 7.443.304,96 Euro. În aceste condiţii veniturile totale pe care le putem prevedea în bugetul
creditelor externe pe anul 2010, sunt în valoare de 32.095.500 lei, mai mici cu 8.904.500 lei decât cele
iniţiale.
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Deoarece am întâmpinat dificultăţi majore din partea Ministerului Mediului în alocarea
sumelor, în anii anteriori şi în acest an, pentru finanţarea în procent de 75% a Proiectului „Reabilitare
sistem de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din
Vaslui, Bîrlad, Huşi şi Negreşti”, estimăm că, Consiliul judeţean Vaslui nu va putea utiliza pentru
acest proiect, o sumă mai mare de 6.637.500 de lei, din împrumut, pentru finanţarea cotei de 25% din
valoarea lucrărilor ce se vor executa până la finele anului.
La capitolul „Protecţia mediului”, de unde se finanțează acest proiect, se diminuează
prevederile inițiale cu suma de 3.612.500 lei, iar la capitolul „Transporturi” cu suma de 5.292.000 lei.
Cu suma de 25.458.000 lei, rămasă la capitolul Transporturi, se va finanța în continuare,
reabilitarea celor 10 drumuri judeţene aprobate prin bugetul inițial.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care
le veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare,
vă propun să adoptaţi rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2010, în forma în care este
prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.124/2010
privind adoptarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral
din venituri proprii pe anul 2010
având în vedere Raportul Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 2414/7.10.2010 pentru completarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale
instituţiilor publice, precum şi a unor raportări lunare pe anul 2010 aprobate prin Ordinul Ministrului
finanţelor publice nr. 980/2010;
având în vedere prevederile art. 1, alin.(2), lit. „c” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 91, alin.(3), lit. „a” şi art. 97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2010, se
stabileşte la venituri în sumă de 63.338,73 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 63.338,73 lei.
Sinteza bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, se prezintă în
anexa nr. 1.
Detalierea cheltuielilor bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, pe
capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzută în anexa nr. 2, iar defalcarea cheltuielilor pe
beneficiari de credite bugetare este redată în anexa nr. 3.
Art.2.- Veniturile bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii , pe anul
2010, se stabilesc în sumă de 63.338,73 mii lei, în următoarea structură:
- mii leiVENITURI TOTALE:
din care:
- venituri din concesiuni şi închirieri
- contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi cantine
- venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate
- venituri din contracte încheiate cu direcţiile de sănătate publică, alocate de la
bugetul de stat
- venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate alocate din
veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii

63.338,73
45,00
59,36
53.747,00
1.448,51
1.198,00
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- venituri din contracte încheiate cu instituţiile de medicină legală
- alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi
- venituri din valorificarea unor bunuri
- subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale
- subvenţii pentru instituţiile publice

489,00
1.692,86
10,00
4.373,00
276,00

Art.3.- În structura economică, cheltuielile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral din venituri proprii, pe anul 2010, se repartizează astfel:
-mii leiCHELTUIELI TOTALE:
63.338,73
din care:
- cheltuieli de personal
39.349,00
- bunuri şi servicii
23.920,73
- asistenţa socială
69,00
Art.4.- Cheltuielile prevăzute în bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri
proprii, pe anul 2010, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va putea
face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii precum şi efectuarea de
cheltuieli, se vor face numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul bugetar „învăţământ” se stabilesc în sumă de 59,36 mii lei,
reprezentând cheltuieli pentru bunuri şi servicii, în totalitate pentru Grup Şcolar „Sf. Ecaterina” Huşi.
Art.6.- Cheltuielile la capitolul bugetar ”sănătate” se stabilesc în sumă de 63.279,37 mii lei,
din care 39.349,00 mii lei la cheltuieli de personal, 23.861,37 mii lei la bunuri şi servicii şi 69,00 mii
lei la asistenţă socială, pentru Spitalul de urgenţă judeţean Vaslui.
Art.7.- Detalierea bugetului Grupului Şcolar Tehnic „Sf. Ecaterina” din Huşi, se prezintă în
anexa nr. 4.
Art.8.- Detalierea bugetului Spitalului de urgenţă judeţean Vaslui, se prezintă în anexele nr. 55b.
Art.9.- Anexele nr. 1-5b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 27 octombrie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotarârea nr.124/27 octombrie 2010
SINTEZA
bugetului instituţiilor publice finaţate integral din venituri proprii, pe anul 2010
SPECIFICAŢIE
A. TOTAL VENITURI
l. VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPIETATE
30.15 Venituri din propietate
30.15.05 Venituri din concesiuni şi închirieri
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
33.15 Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
33.15.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine
33.15.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate
33.15.30 Venituri din contr. încheiate cu direcțiile de sănătate publ. alocate de la bugetul de stat
33.15.31 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume
alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății
33.15.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală
33.15.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
II. VENITURI DIN CAPITAL

U.M.=lei
SUMA
63.338.732
58.679.732
58.679.732
45.000
45.000
45.000
58.634.732
58.634.732
59.358
53.747.000
1.448.510
1.198.000
489.000
1.692.864
10.000

48

39.15 Venituri din valorificarea unor bunuri
39.15.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri
IV. SUBVENŢII
42.15 Subventii de la bugetul de stat
42.15.11 Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale
43.15 Subvenţii de la alte administraţii
43.15.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
B. TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
57. Asistență socială

10.000
10.000
4.649.000
4.373.000
4.373.000
276.000
276.000
63.338.732
63.338.732
39.349.000
23.920.732
69.000
ANEXA Nr. 2
la Hotarârea nr.124/27 octombrie 2010

DETALIEREA
cheltuielilor bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe ordonatori de
credite, pe anul 2010
U.M.=lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
CHELTUIELI TOTALE:
63.338.732
01. CHELTUIELI CURENTE
63.338.732
10. Cheltuieli de personal
39.349.000
20. Bunuri şi servicii
23.920.732
69.000
57. Asistență socială
65.15 ÎNVĂȚĂMÂNT
TOTAL CHELTUIELI
59.358
01.CHELTUIELI CURENTE
59.358
20. Bunuri şi servicii
59.358
20.01 Bunuri şi servicii
17.238
20.03 Hrana
41.580
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
540
66.15 SĂNĂTATE
TOTAL CHELTUIELI
63.279.374
01. CHELTUIELI CURENTE
63.279.374
10. Cheltuieli de personal
39.349.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
29.709.000
10.02 Cheltuieli salariale în natură
1.521.000
10.02.01 Tichete de masă
1.521.000
10.03 Contribuţii
8.119.000
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
6.022.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
145.000
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
1.579.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
111.000
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
262.000
20. Bunuri şi servicii
23.861.374
20.01 Bunuri şi servicii
6.733.000
239.000
20.02 Reparații curente
20.03 Hrană
2.206.000
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
14.101.374
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
343.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
15.000
20.09 Materiale de laborator
134.000
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
6.000
20.13 Pregătire profesională
15.000
20.30 Alte cheltuieli
69.000
69.000
57. Asistență socială
57.02 Ajutoare sociale
69.000
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ANEXA Nr. 3
la Hotararea nr.124/ 27 octombrie 2010
SINTEZA
cheltuielilor bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe ordonatori de
credite, pe anul 2010
U.M.=lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
CHELTUIELI TOTALE
63.338.732
59.358
65.15 ÎNVĂȚĂMÂNT
59.358
- Grup Școlar Tehnic "Sf.Ecaterina " Huși
66.15 SĂNĂTATE
63.279.374
63.279.374
- Spitalul județean de urgenţă Vaslui
ANEXA Nr.4
la Hotarârea nr.124/27 octombrie 2010
BUGETUL
Grupului Școlar Tehnic "Sf.Ecaterina" Huși
U.M.=lei

CAP 65.15 ÎNVĂȚĂMÂNT
SPECIFICAŢIE

SUMA

TOTAL VENITURI
33.15.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.03 Hrană
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

59.358
59.358
59.358
59.358
59.358
17.238
41.580
540

ANEXA Nr.5
la Hotarârea nr.124/27 octombrie 2010
BUGETUL
Spitalului de urgenţă judeţean Vaslui pe anul 2010
Centralizator
CAP 66.15 Sănătate

U.M.=lei
SPECIFICAŢIE

TOTAL VENITURI
30.15.05 Venituri din concesiuni și închirieri
33.15.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate
33.15.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de
la bugetul de stat
33.15.31 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume
alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății
33.15.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală
33.15.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
39.15.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri
42.15.11 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
43.15.09 Subvenții pentru instituții publice
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.02 Cheltuieli salariale în natură
10.02.01 Tichete de masă
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări șomaj

SUMA
63.279.374
45.000
53.747.000
1.448.510
1.198.000
489.000
1.692.864
10.000
4.373.000
276.000
63.279.374
63.279.374
39.349.000
29.709.000
1.521.000
1.521.000
8.119.000
6.022.000
145.000
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10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparații curente
20.03 Hrană
20.04 Medicamente și materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.09 Materiale de laborator
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
57. Asistență socială
57.02 Ajutoare sociale

1.579.000
111.000
262.000
23.861.374
6.733.000
239.000
2.206.000
14.101.374
343.000
15.000
134.000
6.000
15.000
69.000
69.000
69.000

ANEXA Nr.5a
la Hotarârea nr.124/27 octombrie 2010
BUGETUL
Spitalului de urgenţă judeţean Vaslui pe anul 2010
Subvenții de la bugetul de stat
CAP 66.15 Sănătate

U.M.=lei
SPECIFICAŢIE

SUMA

TOTAL VENITURI
33.15.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de
la bugetul de stat
33.15.31 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume
alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății
33.15.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală
42.15.11 Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale
43.15.09 Subvenții pentru instituții publice
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.02 Cheltuieli salariale în natură
10.02.01 Tichete de masă
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări șomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.04 Medicamente și materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

7.784.510
1.448.510
1.198.000
489.000
4.373.000
276.000
7.784.510
7.784.510
5.902.000
4.481.000
104.000
104.000
1.317.000
981.000
24.000
226.000
13.000
73.000
1.882.510
161.000
1.711.510
10.000

ANEXA Nr.5b
la Hotarârea nr.124/27 octombrie 2010
BUGETUL
Spitalului de urgenţă judeţean Vaslui pe anul 2010
Venituri proprii (altele decât subvențiile)
CAP 66.15 Sănătate

U.M.=lei
SPECIFICAŢIE

SUMA
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TOTAL VENITURI
30.15.05 Venituri din concesiuni și închirieri
33.15.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate
33.15.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
39.15.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.02 Cheltuieli salariale în natură
10.02.01 Tichete de masă
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări șomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparații curente
20.03 Hrană
20.04 Medicamente și materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.09 Materiale de laborator
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
57. Asistență socială
57.02 Ajutoare sociale

55.494.864
45.000
53.747.000
1.692.864
10.000
55.494.864
55.494.864
33.447.000
25.228.000
1.417.000
1.417.000
6.802.000
5.041.000
121.000
1.353.000
98.000
189.000
21.978.864
6.572.000
239.000
2.206.000
12.389.864
333.000
15.000
134.000
6.000
15.000
69.000
69.000
69.000

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din
venituri proprii pe anul 2010
În conformitate cu prevederile Legilor nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră adoptarea bugetului
instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2010.
La întocmirea proiectului de rectificare a Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral din venituri proprii pe anul 2010, 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.
Potrivit art.8 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectul adoptării bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri
proprii pe anul 2010 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.
În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, în acest proiect de hotărâre se
regăsesc bugetele a două instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean Vaslui şi anume:
- Spitalul judeţean de urgenţă Vaslui
- Grupul Şcolar tehnic „Sf. Ecaterina” Huşi.
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului finanţelor publice nr. 2414/7.10.2010
pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
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trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010 aprobate
prin Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 980/2010, bugetul Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui
trebuie să se regăsească în bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul
2010.
Din acest ordin rezultă că în bugetul instituţiei se vor prevedea şi sumele de pe trim. I şi II şi o
parte din trim. III, până când managementul Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui a fost preluat de
Consiliul judeţean Vaslui precum şi sumele până la finele anului 2010.
În proiectul de hotărâre am înscris cifrele de buget atât la partea de venituri cat şi la cea de
cheltuieli propuse de Spitalul judeţean de urgenţă Vaslui la capitolul”sănătate”.
Suma totală a veniturilor propuse de instituţie pentru anul 2010 este de 63.279.374 lei. Această
sumă este propusă la cheltuieli de personal 39.349.000 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii 23.613.374
lei şi asistenţă socială 69.000 lei.
Totodată, ca urmare a adoptării Hotărârii nr. 119/30 septembrie 2010 privind aprobarea cazării
şi servirii mesei, contra cost, în regim de internat, a unor elevi, care frecventează învăţământul de
masă, în spaţiul devenit disponibil temporar din cadrul clădirilor cu destinaţie de internat şi cantină
şcolară aflate în administrarea Grupului Şcolar Tehnic „Sf. Ecaterina” din Huşi, este necesar ca
sumele ce se vor încasa de beneficiarii servicii să fie incluse în acest buget.
Instituţia apreciază că pană la finele anului se va încasa suma de 59.358 lei. Întreaga sumă este
propusă pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii în sumă de 17.238 lei, hrană în sumă de 41.580 lei
şi obiecte de inventar în sumă de 540 lei.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele precizate mai sus, 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 de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice finanţate
integral din venituri proprii, pe anul 2010, în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢULVASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.125/2010
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea
persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru lunile iulie, august şi septembrie 2010
având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere prevederile art.54 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.33
alin.(1) din Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006;
în temeiul prevederilor art.91, alin. (5), litera „a” şi art.97, alin. (1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Costul mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu
handicap, în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului Vaslui, pentru lunile iulie, august şi septembrie 2010, se stabilesc la următoarele nivele:
-lei-
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Nr.
crt.
1.
2.

Tip Serviciu
Servicii rezidenţiale destinate
persoanelor în vârstă
Îngrijire şi asistenţă pentru persoane
adulte cu handicap

Denumire Centru
CIA Huşi
CIA Giurcani
CIA Rînzeşti
CIA Bogeşti
CRRPH Huşi
CRR Râşeşti
CSCPH Bîrlad

iulie
891
2.045
1.460
1.524
1.132
1.352
1.296

Cost mediu /asistat
august
septembrie
984
992
1.089
936
1.650
929
1.233
1.109
1.301
1.270
1.093
1.195
1.137
1.567

3.

Recuperare şi reabilitare pentru
persoane cu handicap

4.

Recuperare şi reabilitare
neuropsihiatrică

C.R.R.N. Mălăieşti

1.484

1.922

1.499

Locuinţe protejate

LP Ştefan cel Mare
LP Negreşti
LP Vladia
LP Vutcani

1.373
2.202
2.336
1.336

1.240
2.163
2.495
1.518

1.554
2.090
1.197
1.478

5.

Art.2. – Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Vaslui, 27 octombrie 2010
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 stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi
protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru lunile iulie, august şi septembrie 2010
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap se efectuează într-un centru din localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază
teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa.
În cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în cadrul
judeţului de domiciliu/reşedinţă, persoana cu handicap poate fi îngrijită şi protejată într-un centru aflat
în altă unitate administrativ-teritorială.
Decontarea cheltuielilor ce se derulează în astfel de situaţii se fac în baza prevederilor art. 54,
alin. (4) din Legea nr. 448/2006, stabilindu-se un cost mediu lunar al cheltuielilor de către consiliile
judeţene. Modul de stabilire a costului mediu lunar al cheltuielilor este prevăzut la art. 33 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007.
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, după ce a analizat
cheltuielile efectuate cu personalul angajat la diferite centre, cheltuielile cu bunuri şi servicii efectuate
în lunile iulie, august şi septembrie 2010, cu adresa nr. 26669/13.07.2010, propune stabilirea
costurilor medii lunare de întreţinere, la nivelul celor cuprinse în Anexa la proiectul de hotărâre.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez rugămintea de a aproba proiectul de
hotărâre în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A NR.126/2010
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, cu orizontul de
timp 2013-2020
-

-

-

având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui, privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, cu orizontul de timp
2013-2020;
având în vedere contractul de finanţare nr.39/19.08.2009 încheiat între Ministerul
Administraţiei şi Internelor- Directia de Evaluare a Capacităţii Administrative şi Unitatea
Administrativ Teritorială a judeţului Vaslui, pentru implementarea proiectului "Reactualizarea
strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, cu orizontul de timp 20132020”;
având în vedere prevederile Manualului de implementare a proiectelor finanţate prin
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative;
în temeiul dispoziţiilor art. 91, alin (1) lit. b, alin. (3) lit. d şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. - Se aprobă Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, cu
orizontul de timp 2013-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează toate compartimentele
funcţionale şi instituţiile subordonate ale Consiliului judeţean Vaslui.
Vaslui, 27 octombrie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Mihalachi Vasile
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
•

Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui : www.cjvs.ro

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului
Vaslui, cu orizontul de timp 2013-2020
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
Consiliul judeţean Vaslui a semnat, la data de 19.08.2009, contractul de finanţare nerambursabilă prin
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative pentru proiectul "Reactualizarea
strategiei de dezvoltare economico- socială a judeţului Vaslui, cu orizontul de timp 2013-2020”.
Scopul proiectului este reprezentat de elaborarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Vaslui, perioada
2009 – 2013, cu orizontul de timp 2013-2020 .
Revizuirea strategiei curente şi realizarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului
Vaslui, cu orizontul de timp 2013 – 2020 s-a considerat necesară din următoarele motive:
- asigurarea unei abordări strategice unitare a punctelor slabe şi riscurilor identificate;
- fundamentarea şi pregătirea din timp a portofoliului de proiecte cu care judeţul Vaslui
intenţionează să acceseze fonduri europene în următoarea perioadă de programare;
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-

o perspectivă de timp mai largă (2010 – 2020) care va încadra planificarea şi implementarea
unor politici complexe şi coerente de dezvoltare a judeţului Vaslui.

Elaborarea strategiei s-a făcut în urma parcurgerii unui proces participativ de planificare strategică, ce
a asigurat consultarea şi implicarea factorilor locali interesaţi şi a comunităţii, cu respectarea
criteriilor cheie de calitate utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel european; relevanţă,
eficacitate, eficienţă, consecvenţă şi coerenţă, pragmatism, sustenabilitate şi aranjamente de
management şi monitorizare. Acest proces a inclus generarea de scenarii de dezvoltare a judeţului şi
stabilirea unor priorităţi de intervenţie sectoriale, care să răspundă problemelor, necesităţilor şi
constrângerilor identificate la nivel judeţean şi să fie conforme cu documentele programatice naţionale
şi regionale.
Procesul de planificare strategică utilizat în vederea elaborării strategiei de dezvoltare a fost structurat
pe parcursul a 3 etape, fiecare dintre acestea înglobând activităţi specifice, desfăşurate într-o
succesiune logică, adecvată metodologiei de realizare a strategiilor de dezvoltare şi cu valorificarea
corespunzătoare a rezultatelor activităţilor în vederea obţinerii unui nivel ridicat al calităţii
documentului programatic:
Etapa 1: Analiza situaţiei actuale a judeţului Vaslui
• Analiza de date şi documente;
• Definirea cadrului de referinţă. Identificarea, descrierea şi prezentarea disparităţilor existente la
nivelul judeţului;
• Realizarea analizei de potenţial şi a analizei SWOT;
• Elaborarea secţiunii I - Auditul dezvoltării socio-economice a judeţului Vaslui
Etapa 2: Elaborarea Strategiei
• Stabilirea cadrului instituţional: constituirea, prin Dispoziţia nr. 174/2010 a preşedintelui
Consiliului Judeţean Vaslui, a grupului de coordonare strategică, format din domnii: Vasile
Mihalachi, Dumitru Buzatu, Corneliu Bichineţ, Gheorghe Stoica, Marin Nistor, Ioan Ţibulcă,
Vasile Vieriu, Mihaela Chircu, Cristina Vasiliu, Ionel Armeanu Ştefănică, Maria Anton,
Corneliu Vasiliu, Ion Mancaş, Mircea Mamalaucă, Gelu Bichineţ;
• Identificarea viziunii şi validarea acesteia în cadrul grupului de coordonare strategică;
• Stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare şi a obiectivelor sectoriale;
• Stabilirea priorităţilor, măsurilor şi direcţiilor de acţiune;
• Stabilirea proiectelor de investiţii;
• Definirea criteriilor de evaluare si monitorizare a Strategiei.
Etapa 3: Consultarea publică a Strategiei. Definitivarea Strategiei
• Consultarea publică şi eventualele modificări;
• Revizuirea documentului în urma supunerii dezbaterii publice;
• Definitivarea Strategiei.
În cadrul primei etape, au fost analizate datele şi documentele de programare existente. Au fost
utilizate, în mare măsură, rezultatele şi analizele "Profilului socio-economic şi demografic al
judeţului Vaslui", elaborat în cadrul aceluiaşi proiect, pentru susţinerea cu date şi indicatori statistici
a afirmaţiilor. Structura strategiei include pentru fiecare din cele 10 sectoare de activitate abordate
(Dezvoltare urbană; Infrastructură; Economie; Agricultură şi dezvoltare rurală; Mediu; Turism;
Social; Educaţie; Sănătate; Cultură) următoarea abordare:
• Descrierea situaţiei existente a sectorului, susţinută cu date şi indicatori statistici şi raportată la
surse de informare relevante;
• Prezentarea principalelor probleme;
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•
•

Identificare unor posibile soluţii şi prioritizarea intervenţiilor;
Analiza SWOT.

În cadrul Secţiunii I. Auditul dezvoltării socio-economice a judeţului Vaslui a documentului de
programare, au fost utilizate rezultate ale consultărilor publice, analiza fiecărui sector încorporând
prezentarea opiniilor comunităţii, cu indicarea principalelor categorii de probleme identificate de
comunitatea locală, în ordinea intensităţii asociate a principalelor intervenţii şi a gradului lor de
necesitate, însoţite de prioritizarea acestora, confom feedback-ului înregistrat la nivelul comunităţii.
În cadrul celei de a doua etape, de elaborare efectivă a strategiei, activităţile au fost susţinute de
implicarea activă a grupului de coordonare strategică şi a grupurilor de actori locali vizate de
activităţile de consultare publică: mediul de afaceri, instituţiile publice deconcentrate, sectorul
neguvernamental şi autorităţile publice locale. Secţiunea II. Strategia de dezvoltare economico-socială
a judeţului încorporează:
• Definirea viziunii strategice de dezvoltare a judeţului Vaslui;
• Trasarea unor obiective strategice de dezvoltare ale judeţului Vaslui;
• Identificarea de direcţii de dezvoltare;
• Stabilirea unor planuri sectoriale de acţiune, fiecare dintre acestea înglobând:
9 obiective sectoriale,
9 ţinte până în anul 2020,
9 plan de măsuri,
9 prezentarea concordanţei dintre măsurile propuse şi obiectivele sectoriale, şi
9 pentru fiecare măsură, descompunerea în acţiuni, însoţite de cuantificarea duratei, identificarea
instituţiilor responsabile pentru realizare şi bugetarea valorii acestora.
Cea de a treia etapă, de consultare publică a strategiei şi definitivare a acesteia, a implicat stabilirea
unor criterii de evaluare şi monitorizare a strategiei, consultarea publică şi revizuirea documentului în
urma susţinerii dezbaterilor publice.
Consultarea publică a cuprins următoarele activităţi:
• crearea grupului de coordonare strategică ;
• consultarea părţilor interesate prin intermediul dezbaterilor/solicitărilor de informaţii;
• realizarea unui sondaj de opinie în rândul reprezentanţilor comunităţii judeţene “Evaluarea
situaţiei existente şi identificare perspectivelor de dezvoltare ale judeţului Vaslui“;
• discutarea proiectului strategiei in cadrul grupurilor de lucru tematice;
• realizarea unui studiu la nivelul autorităţilor publice locale cu privire la principalele proiecte de
dezvoltare pentru orizontul de timp 2013-2020;
• discutarea si validarea proiectului strategiei in cadrul grupului de coordonare strategică;
• postarea documentelor elaborate pe parcursul proiectul în cadrul platformei de comunicare a
Consultantului, pe infochioşcul achiţionat şi amplasat la intrarea în sediu şi pe site-ul
Consiliului Judeţean Vaslui http://www.cjvs.ro/;
• transmiterea proiectului strategiei consilierilor judeţeni şi solicitarea de observaţii;
• elaborarea unui sumar executiv al strategiei şi transmiterea acestuia autorităţilor locale din
judeţul Vaslui, precum şi factorilor locali interesaţi de la nivel judeţean şi regional, însoţit de
un chestionar de consultare a opiniei.
Parţile interesate consultate au fost grupate astfel: administraţia publică locală; instituţiile publice
relevante; mediul de afaceri; societatea civilă. Acestea au fost invitate la două serii de discuţii, prima
destinată analizei nevoilor şi identificării priorităţilor de dezvoltare, iar cea de a doua, pentru
discutarea primei versiunii a documentului de programare, în cadrul căreia au fost formulate observaţii
cu privire la direcţiile de dezvoltare.
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Pentru analiza fiecarui sector de activitate din cele zece, au fost organizate şase grupuri de lucru
tematice: infrastructură şi echipare edilitară; dezvoltare economică; servicii publice; mediu; social;
agricultură şi dezvoltare rurală. În cadrul acestor grupuri de lucru au fost formulate observaţii cu
privire la analizele SWOT, au fost discutate planurile de acţiune sectoriale şi au fost identificate
proiectele prioritare.
In urma parcurgerii acestor paşi, viziunea strategică de dezvoltare a judeţului Vaslui pe care o
propunem pentru perioada 2010- 2020 are la bază valorificarea superioară a resurselor pe care le
deţine, în special fructificarea potenţialul agricol de care dispune. Judeţul Vaslui va deveni un
spaţiu atractiv pentru investitori, va oferi şanse reale de dezvoltare locuitorilor săi, condiţii
decente pentru a trăi şi a munci în localităţile vasluiene.
În context regional şi naţional, judeţul Vaslui va trebui să iasă din starea de relativă izolare şi să îşi
îmbunătăţească situaţia generală care, în acest moment, este unanim asociată cu sărăcia. Din acest
punct de vedere, obiectivul general al implementării strategiei rămâne şi pentru perioada 2013- 2020
reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre judeţul Vaslui şi celelalte
judeţe din România, precum şi a decalajelor intrajudeţene dintre mediul rural şi cel urban.
In acest scop, sunt propuse următoarele nouă obiective strategice:
• Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice şi sociale, în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii
judeţului Vaslui şi a creşterii calităţii vieţii;
• Reducerea disparităţilor dintre localităţile rurale şi cele urbane din judeţul Vaslui prin dezvoltarea
si diversificarea economiei rurale;
• Dezvoltarea activităţilor economice din judeţul Vaslui, prin valorificarea superioară a resurselor de
care dispune, inclusiv a resurselor de energie alternativă;
• Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi protejarea mediului înconjurător;
• Dezvoltarea turismului prin valorificarea potenţialului turistic local;
• Creşterea ocupării şi a incluziunii sociale;
• Creşterea calităţii serviciilor publice;
• Dezvoltarea capacităţii administrative a administraţiilor publice locale din judeţ;
• Dezvoltarea cooperărilor internaţionale şi transfrontaliere.
Dezvoltarea socio-economică şi culturală a judeţului Vaslui este posibilă doar prin conjugarea
eforturilor tuturor factorilor care constituie comunitatea judeţeană: administraţia publică, instituţiile
publice specializate, mediul de afaceri, societatea civilă şi, bineînţeles, cetăţeanul. Măsurile pe care le
vom întreprinde împreună vor trebui să fie canalizate spre aceleaşi direcţii.
Faţă de cele prezentate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de
dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, cu orizontul de timp 2013-2020, pe care vă rog să îl
aprobaţi în forma prezentată.
Preşedinte,
Ing. Vasile MIhalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.127/2010
privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei publice în vederea închirierii unor
spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în
proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui
având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui prin care se
propune aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei în vederea închirierii unor spaţii cu
destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a
judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
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având în vedere dispoziţiile art.14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. c), art. 97, alin. (1) şi art. 123, din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă diminuarea cu 40% a tarifului iniţial de pornire a licitaţiei publice stabilit
prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.66/25.06.2009 privind aprobarea închirierii unor spaţii
cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a
judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Prevederile din Caietele de sarcini, anexele nr.3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10 11, 12 şi 13 la
Hotărârea nr.66/25.06.2010 a Consiliului judeţean Vaslui, referitoare la cuantumul tarifului de pornire
a licitaţiei se modifică în mod corespunzător.
Vaslui, 27 octombrie 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

Anexă
la Hotărârea nr.127/2010
Tarifele de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniu public al judeţului Vaslui şi în
administrarea Consiliului judeţean Vaslui
lei/mp/lună
Nr.
crt Destinaţia spaţiului

1
2
3
4
5
6
7
8

Birouri

spaţiu
teren
Spaţii locuit
spaţiu
teren
Spaţii comerciale spaţiu
teren
spaţiu
Depozite
teren

Vaslui
Bîrlad
Huşi
Puieşti
Zona 1 Zona 2 (Str. Zona 3
Zona 3
Zona 3
Rural
(centrală) Castanilor) (Periferică) (Puieşti Deal) (Periferică) (Canton)
3,89
2,81
1,73
1,73
1,08
0,12
0,08
0,05
0,05
0,04
0,14
0,04
4,32
3,24
2,16
2,16
1,51
0,12
0,08
0,05
0,05
0,04
3,24
3,02
1,94
1,94
1,30
0,12
0,08
0,05
0,05
0,04

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei publice în vederea
închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în
proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.99/27.08.2010 s-a aprobat diminuarea tarifului de
pornire pentru închirierea prin licitaţie publică, a unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale,
depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea
Consiliului Judeţean Vaslui. Tariful de pornire pentru închiriere a fost diminuat cu 20% din preţul
iniţial de pornire a licitaţiei stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.66/25.06.2010.
59

Spaţiile aprobate în vederea închirierii sunt situate în municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul
Negreşti.
Au fost îndeplinite condiţiile în vederea desfăşurării procedurii licitaţiei, prin întocmirea
documentaţiei de atribuire, s-a respectat procedura de publicitate, anunţurile de organizare a licitaţiilor
fiind publicate în presa locală.
Comisia de evaluare a ofertelor constituită în acest scop prin Dispoziţia nr.333/30.09.2010 a
preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui, a constatat prin procesul verbal nr. 6789/30.09.2010 faptul
că nu au depuse oferte.
În contextul recesiunii economice, pentru atragerea potenţialilor chiriaşi am iniţiat acest
proiect de hotărâre de diminuare a valorii de pornire a licitaţiei cu 40% faţă de preţul iniţial de pornire
a licitaţiei stabilit prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.66/25.06.2010.
Tariful de pornire pentru închiriere se propune a fi diminuat cu 40% din preţul iniţial de pornire a
licitaţiei, al cărei cuantum este prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre. Cuantumul acestuia se
situează între 1,08 şi 4,32 lei/mp pentru spaţii şi 0,04 – 0,12 lei/mp pentru teren.
Faţă de considerentele prezentate mai sus, am iniţiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog să-l
aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.128/2010
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.8 alin. 1, 2 si 8 din anexa nr. I – Reglementari specifice
personalului încadrat pe baza de contract individual de munca – personal contractual din administraţia
publica la Legea–cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice;
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 unui post în regim contractual cu nivel de studii medii, de
administrator treapta I, în post cu nivel de studii superioare de lungă durată de referent gradul II, în
vederea promovării persoanei, ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată.
Art.2. – Poziţia nr. 24 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.
84/2010, se modifică în mod corespunzător.
Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Muzeul judeţean „Ştefan cel
Mare” Vaslui
Vaslui, 27 octombrie 2010
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
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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. 426/20.09.2010 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.8 alin.1, 2 si 8 din anexa nr. I – Reglementari specifice
personalului încadrat pe baza de contract individual de munca – personal contractual din administraţia
publica la Legea – cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcţii, grade sau trepte
profesionale se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii. În situaţia în care nu
există un post vacant, promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcţii,
grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea
sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.
Absolvenţii învăţământului superior de lungă şi scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia
corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior, specifice
domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional imediat
superior gradului de debutant, păstrându-şi gradaţia avută la data promovării, numai în măsura în care
atribuţiile din fişa postului au fost modificate în mod corespunzător.
Astfel propun transformarea postului în regim contractual cu nivel de studii medii, de
administrator treapta I, poziţia nr. 24 din statul de funcţii al personalului din cadrul Muzeului
judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui în post cu nivel de studii superioare de lungă durată de referent
gradul II, funcţie prevăzuta in anexa nr. II/13 punctul B nr. crt. 3 la Legea – cadru nr. 330/2009.
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
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 30 septembrie 2010, 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 33 de consilieri judeţeni în funcţie şi preşedinte, participă la
lucrări un număr de 28 de consilieri şi preşedinte, lipsind doamna Lazăr Alina Carmen şi domnii
Bichineţ Corneliu, Buzatu Dumitru, Mariciuc Vasile şi Samson Adrian.
Declară deschise lucrările acesteia.
Ca invitaţi iau parte:
- doamna Moronescu Mihaela;
- doamna Boghiţă Carmen,
- domnul Poiană Constantin;
- 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
Instituţia Prefectului este pe cale de dispariţie, pentru că la ultimele trei şedinţe nu a venit
nimeni. Dacă ar fi să ne luăm după lege, dacă lipsesc trei şedinţe consecutiv, ar trebui să nu mai vină.
*
* *
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Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui
Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi, proiect care a
fost adus la cunoştinţă publică prin difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul
2010;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei linii de credit intern/extern în valoare
de 64.500.000 lei/15.000.000 euro;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării
proiectului „Români pentru români, prin România”;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul judeţean
Vaslui şi Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor adiacente vânzării locuinţelor de serviciu
situate în blocul G1 din strada Vasile Pârvan, nr.4, municipiul Bîrlad, proprietate privată a judeţului
Vaslui;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate de la bugetul local al
judeţului Vaslui;
9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în cadrul
Consiliului de administraţie al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui în calitate de membri şi membri
supleanţi.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
Vă propun suplimentarea ordinii de zi cu trei proiecte de hotărâri:
10. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale
judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011 şi
estimările pentru anii 2012-2014;
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui în
Adunarea generală a SC „AQUAVAS” SA Vaslui.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cazării şi servirii mesei, contra cost, în regim de
internat, a unor elevi care frecventează învăţământul de masă, în spaţiul devenit disponibil
temporar din cadrul clădirilor cu destinaţia de internat şi cantină şcolară aflate în
administrarea Grupului Şcolar Tehnic „Sfânta Ecaterina” din Huşi.
*
* *
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.
62

Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 28 voturi „pentru” proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
Vă aduc la cunoştinţă că, potrivit art.46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.77 din Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor,
consilierii care au interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.
Dacă sunt asemenea situaţii, sunteţi obligaţi să anunţaţi înainte de începerea dezbaterilor
interesul patrimonial pe care-l aveţi în problema respectivă.
*
*

*

Domnul Vasile Mihalachi
Ţinând cont că proiectele de hotărâri cuprinse pe ordinea de zi au fost dezbătute în cadrul
şedinţelor comisiilor de specialitate, vă propun ca acestea să nu mai fie prezentate, cu excepţia
rapoartelor comisiilor de specialitate.
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 28 voturi „pentru”, a fost aprobată propunerea ca proiectele de hotărâri de pe ordinea
de zi să nu mai fie prezentate, trecându-se direct la discuţii.
*
Cât priveşte modalitatea de vot, vă propun să folosim, pentru adoptarea proiectelor de
hotărâri, votul deschis, prin ridicarea mâinii, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 8, 9 şi
11 pentru care, fiind cu privire la persoane, vom utiliza votul secret, potrivit prevederilor art.45,
alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 28 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la adoptarea
proiectelor de hotărâri.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi şi preşedinte, cu excepţia proiectelor de la punctele 1-5,
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
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încheiate în şedinţele consiliului judeţean din 27 august şi 10 septembrie a.c., în vederea luării la
cunoştinţă a conţinutului acestora.
Precizez că în cadrul şedinţei aveţi posibilitatea să contestaţi conţinutul proceselor-verbale
şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţele amintite.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 27 august 2010.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 28 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului judeţean
din data de 27 august 2010.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 10 septembrie 2010.
Cine este pentru ? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 28 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului judeţean
din data de 10 septembrie 2010.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
I. La punctul unu de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz
favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Anton să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
Rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010 propune diminuarea
veniturilor, pe total, cu suma de 11.617.803 lei, din care: veniturile din concesiuni şi închirieri se
suplimentează cu 14.466 lei, veniturile din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului se
diminuează cu suma de 5.613.269 lei, subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale necesare
susţinerii dezvoltării proiectelor finanţate din FEN postaderare se suplimentează cu suma de 42.756
lei, finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap se suplimentează cu suma de 4.578.000
lei, subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială se
diminuează cu suma de 60.000 lei, subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea camerelor
agricole se diminuează cu suma de 74.770 lei, iar sumele FEN postaderare în contul plăţilor efectuate
şi prefinanţări, se diminuează cu suma de 8.948.995 lei.
În ce priveşte partea de cheltuieli, am propus diminuarea cheltuielilor de personal cu suma
de 3.648.412 lei, a cheltuielilor cu bunuri si servicii cu suma de 1.052.465 lei, a fondului de rezervă
bugetară la dispoziţia autorităţilor locale cu suma de 55.200 lei, a transferului între unităţi ale
administraţiei publice cu suma de 13.462.220 lei, a cheltuielilor de capital cu suma de 4.257.652 lei şi
suplimentarea fondurilor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare cu
suma de 6.406.057 lei, la alte transferuri cu suma de 6.331 lei şi la asistenţă socială cu suma de
4.514.900 lei.
Cheltuielile bugetului local al judeţului Vaslui se detaliază pe capitole, subcapitole şi
articole, după cum urmează:
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- la capitolul “autorităţi publice şi acţiuni externe” cheltuielile se diminuează cu suma de
891.581 lei. Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 420.000 lei, cheltuielile cu bunuri şi
servicii se diminuează cu suma de 433.320 lei, cheltuielile cu finanţare din Fonduri externe
nerambusrsabile postaderare se diminuează cu suma de 8.261 lei, iar cheltuielile de capital se
suplimentează cu suma de 3.000 lei;
- la capitolul “alte servicii publice generale”, am propus diminuarea fondurilor cu suma
de 105.150 lei. Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale se diminuează cu suma de
55.200 lei, iar transferurile din bugetul local al judeţului pentru acordarea unor ajutoare către unităţile
administrativ teritoriale în situaţii de extremă dificultate se suplimentează cu suma de 50.000 lei.
Această sumă este propusă a se direcţiona către bugetele oraşului Negreşti (25.000 lei) în vederea
plăţii facturilor ce privesc consumul de apă potabilă a instituţiilor din subordine, şi comuna Zorleni
(25.000 lei) în vederea susţinerii finanţării mai multor obiective de investiţii ce se află în curs de
execuţie;
- la capitolul “ordine publică şi siguranţă naţională”, fondurile se diminuează cu suma de
2.311.931 lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, şi priveşte finanţarea proiectului
SMURD;
- la capitolul “învăţământ”, cheltuielile se diminuează cu suma de 501.522 lei, astfel:
cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 423.271, cheltuielile cu bunuri şi servicii se
diminuează cu suma de 70.382 lei, asistenţa socială se diminuează cu suma de 8.100 lei şi cheltuielile
de capital se diminuează cu suma de 3.820 lei. Din totalul cheltuielilor de capital, doar transferurile
către programe Phare şi alte programe cu finanţare nerambursabilă se suplimentează cu suma de 6.331
lei ce reprezintă cheltuieli neligibile din cadrul proiectului care s-a derulat în cadrul Centrului şcolar
de educaţie incluzivă “Aurora” din Vaslui;
- la capitolul “sănătate”, cheltuielile se diminuează cu suma de 29.574 lei şi vizează
finanţarea cheltuielilor de personal a cadrelor medicale, a medicamentelor şi a materialelor sanitare la
cele două Centre de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti;
- la capitolul “cultură, recreere şi religie”, cheltuielile se diminuează cu suma de 788.457
lei. Această diminuare priveşte, atât cheltuielile de personal (57.000 lei), cheltuielile cu bunuri şi
servicii (674.000 lei), cât şi transferurile între unităţi ale administraţiei publice (57.457 lei). În cadrul
acestui capitol, fondurile s-au diminuat la Consiliul judeţean Vaslui (610.000 lei la reparaţii curente, la
Casa Armatei), la Muzeul “V. Pârvan” din Bîrlad (22.700 lei), la Biblioteca “ N. M. Spătaru” din
Vaslui (112.000 lei), la Muzeul “Ştefan cel Mare” din Vaslui (71.057 lei) şi la Centrul judeţean pentru
conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui (9.000 lei). Dintre toate instituţiile de cultură,
numai la Teatrul “V.I. Popa” din Bîrlad am suplimentat fondurile cu suma de 36.300 lei ;
- la capitolul “asigurări şi asistenţă socială”, cheltuielile se diminuează cu suma de
3.286.121 lei. Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 2.748.141 lei, cheltuielile cu bunuri
şi servicii se suplimentează cu suma de 121.862 lei, transferurile între unităţi ale administraţiei publice
se diminuează cu suma de 64.183 lei, proiectele cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile
postaderare se diminuează cu suma de 811.500 lei, asistenţa socială se suplimentează cu suma de
4.523.000 lei, sumă comunicată de Agenţia de prestaţii sociale, cheltuielile de capital se diminuează
cu suma de 4.240.297 lei, şi plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent se modifică
cu suma de – 66.862 lei;
- în ce priveşte cheltuielile de capital, diminuarea acestora priveşte, în special, obiectivul
de investiţie Centru de recuperare şi reabilitare din Vutcani;
- la capitolul “transporturi”, cheltuielile se diminuează cu suma de 3.884.074 lei.
Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se diminuează cu suma de 10.949.129 lei, şi aici
am avut în vedere faptul că, la sfârşitul anului 2010 nu vom vira sume la Consiliul judeţean Iaşi pentru
finanţarea Reabilitării DJ 248 Vaslui-Iaşi, întrucât lucrările sunt în întârziere. În schimb, din
diminuarea acestui transfer, am propus suplimentarea cofinanţării noastre cu suma de 7.045.215 lei la
proiectul “Reabilitarea DJ 244B Creţeşti de Sus - Murgeni”;
- la capitolul “alte acţiuni economice”, cheltuielile se suplimentează cu suma de 180.603
lei la proiecte de finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare. Aici este vorba de un
proiect de mare anvergură ce se implementează de noi, şi anume “Reabilitarea Centrului cultural
istoric al municipiului Bîrlad”.
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Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Discuţii. Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 voturi ,,pentru”.
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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? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 10 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 11.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 11 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 12.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 12 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 13.
Cine este pentru? 28 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? 28 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? 28 voturi ,,pentru”.
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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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 19 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
*

*

Domnul Vasile Mihalachi
II. La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2010.
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 să ne prezinte şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
Prin proiectul de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010, s-a urmărit punerea în
aplicare a trei acte normative cu implicaţii majore asupra activităţii instituţiilor publice ce se
finanţează parţial din venituri proprii, şi anume:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 privind modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice;
- Legea nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului
bugetar.
În sinteză, acest proiect cuprinde la venituri suplimentarea fondurilor cu suma de 26.751.840
lei.
În vederea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010, între Consiliul Judeţean
Vaslui şi Direcţia de Sănătate Publică Vaslui s-a semnat protocolul de preluare a managementului
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, având ca urmare includerea în bugetul instituţiilor publice şi a
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010, a veniturilor şi cheltuielilor
aferente trimestrului IV şi parţial trimestrului III de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui şi anume:
- venituri din concesiuni şi închirieri
+24.000 lei
- venituri din contracte încheiate cu casele
+23.481.000 lei
de asigurări sociale de sănătate
- venituri din contracte încheiate cu direcţiile
+1.213.000 lei
de sănătate publică locală alocate de la bugetul de stat
- venituri din contracte încheiate cu direcţiile de
+1.063.000 lei
sănătate publică locală din sumele alocate din
veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii
- venituri din contracte încheiate cu instituţiile de medicină legală
+489.000 lei
- alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi
+724.000 lei
Veniturile din valorificarea unor bunuri se suplimentează cu suma de 9.000 lei, iar
subvenţiile pentru instituţiile publice se diminuează cu suma de 251.164 lei.
În vederea echilibrării bugetului, propunem suplimentarea cheltuielilor egală cu veniturile
în sumă de 26.751.840 lei.
Propunem, de asemenea, suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 10.017.795 lei, a
cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu suma de 16.502.717 lei, a cheltuielilor cu asistenţă socială cu
suma de 40.000 lei, şi a cheltuielilor de capital cu suma de 191.328 lei. Întrucât există, la momentul de
faţă, câteva probleme în asigurarea surselor de cofinanţare a proiectelor cu finanţare externă, am
reanalizat execuţia tuturor bugetelor consiliului judeţean şi am propus într-o primă etapă, diminuarea
fondurilor, atât la cheltuieli de personal, cât şi la cheltuieli cu bunuri şi servicii.
La capitolul „alte servicii publice generale” , cheltuielile se diminuează cu suma de
99.950 lei la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanei Vaslui. Prin această diminuare,
cheltuielile de personal sunt afectate cu suma de -92.500 lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii cu
suma de -7.450 lei.
În ce priveşte capitolul „sănătate”, propunem suplimentarea cheltuielilor cu suma de
26.971.426 lei. Cheltuielile de personal se suplimentează cu suma de 10.305.822 lei, iar cheltuielile cu
bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 16.625.604 lei. La Centrul de asistenţă medico- socială
Băceşti fondurile se diminuează cu suma de 26.178 lei, la Centrul de asistenţă medico-socială
Codăesti fondurile se diminuează cu suma de 3.396 lei, iar la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui
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fondurile se suplimentează cu suma de 27.001.000 lei.
La capitolul „cultură, recreere şi religie”, diminuarea fondurilor la cele două titluri de
cheltuieli este propusă în sumă de 143.700 lei din care, 75.000 lei la cheltuieli de personal şi 68.700
lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii. Tot la acest capitol am propus şi suplimentarea cheltuielilor de
capital cu suma de 86.243 lei.
Analizând bugetul fiecărui ordonator terţiar de credite, au rezultat următoarele diminuări:
- Muzeul „Ştefan cel Mare” Vaslui
-71.057 lei
- Muzeul „V. Pârvan” Bârlad
-22.700 lei
La Teatrul „V.I.Popa” Bârlad, fondurile se suplimentează cu suma de 36.300 lei. Cu
această sumă, împreună cu reducerea de 63.700 lei pe care am aplicat-o la cheltuielile de personal şi
la cheltuielile cu bunuri şi servicii, se va achiziţiona un autocar, întrucât mijlocul de transport actual
nu mai corespunde normelor de circulaţie pe drumurile publice. La această dată avem înscrisă în
buget suma de 200.000 lei şi cu suplimentarea de 100.000 lei sperăm că vom reuşi sa dotăm Teatrul
„V.I.Popa” din Bârlad cu un astfel de mijloc de transport.
La capitolul „asigurări şi asistenţă socială”, în urma analizei bugetelor, a rezultat
posibilitatea reducerii fondurilor cu suma de 62.183 lei. Cheltuielile de personal se diminuează cu
suma de 43.543 lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii se diminuează cu suma de 18.640 lei. La
Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti fondurile se diminuează cu suma de 13.640 lei, iar la
Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti cu suma de 48.543 lei.
Cheltuielile la capitolul „agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, se
suplimentează cu 4 lei. Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 76.984 lei, cheltuielile cu
bunuri şi servicii se diminuează cu suma de 28.097 lei, iar cheltuielile de capital se suplimentează cu
suma de 105.085 lei. În prezent, la Camera Agricolă Vaslui se derulează două importante obiective de
investiţii: reabilitare şi amenajare sediu O.J.C.A. Vaslui, cu o valoare reactualizată de 1.264.984 lei, şi
reparaţii capitale clădire casa agronomului, cu o valoare reactualizată de 3.673.010 lei. Întrucât
fondurile alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu permit finanţarea concomitentă a
celor două obiective de investiţii, prin acest proiect de hotărâre, propunem ca întreaga sumă ce putem
să o disponibilizăm să o direcţionăm către un singur obiectiv de investiţie şi anume „Reabilitare şi
amenajare clădire sediu O.J.C.A.Vaslui”.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt întrebări?! Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
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- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 10 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 11.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 11 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 12.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
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Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 12 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 13.
Cine este pentru? 28 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? 28 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? 28 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 proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
III. La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea contractării unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei/15.000.000
euro.
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.
- Preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economicosocială, buget-finanţe şi integrare europeană, prezintă raportul comisiei cu 7 voturi „pentru” şi 2 voturi
”împotrivă”;
- Preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea
consiliilor locale, prezintă raportul comisiei cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Nistor să ne prezinte proiectul de hotărâre. Domnule Nistor, te rog
să ne spui toate proiectele pe care le-am făcut cu banii din împrumutul de 20 mil. Euro. Să înţeleagă
lumea pentru ce solicităm aprobarea.
Domnul Marin Nistor
Voi încerca să reamintesc unele repere în legătură cu împrumutul contractat de consiliul
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judeţean în aprilie 2008. În baza hotărârii consiliului judeţean s-a contractat un împrumut de 20 mil.
Euro. În urma reautorizării avem posibilitatea să tragem 3.743.000 Euro suplimentar. Avem şi o
notificare pe rol la Dexia Bank, şi urmează ca pe 1 octombrie să primim o tragere de 1.480.000 Euro.
De asemenea, în urma reeşalonării, în 2011 până la 31 martie urmând să se tragă 4.163.000 Euro,
adică diferenţa.
Împrumutul şi tragerile s-au făcut în baza hotărârilor au fost stabilite obiectivele de
investiţii. Aşa cum ştiţi, e vorba de Reabilitare sistem de alimentare cu ap, a sistemului de canalizare
şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti, finanţat
de către Ministerul Mediului, proiect a cărui valoare totală este de 68 mil. Euro dar, deşi a trecut
termenul de trei ani, nu s-a putut implementa acest proiect, deoarece ministerul în cauză nu şi-a plătit
partea de co-finanţare de 75% din valoarea lucrării. Condiţia de a primi acei bani, era aceea de a ne
achita partea noastră de co-finanţare de 25%, lucru pe care l-am făcut. Termenul a fost decalat cu încă
trei ani, urmând ca în acest interval, ministerul să-şi îndeplinească atribuţiile.
Un alt obiectiv îl reprezintă reabilitarea blocului G1 din Bîrlad, în valoare de 1.100.000 lei,
obiectiv care este pus în funcţiune. Diferenţa până la 20 mil. Euro era destinată pentru executarea
lucrărilor pe 16 drumuri judeţene. Unele din lucrările începute pe aceste drumuri s-au terminat, altele
se vor termina în perioada următoare.
Domnul Popa Valeriu
Sunt bani pentru drumul de la Bîrlad la Dragomireşti?
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă în octombrie nu plouă, venim cu asfalt de la Bîrlad la Puieşti. Urgenţa este pe drumul
Creţeşti - Murgeni.
Domnul Marin Nistor
Aş trece acum la cel de al doilea împrumut. Gradul de îndatorare al consiliului judeţean de
apropie de limita maximă aprobată de lege, adică 30%. De reţinut este faptul că costurile integrale ale
consiliului judeţean sunt de 2,3-2,5% pe an, pentru că am contractat un împrumut în condiţii ce au
devenit favorabile consiliului judeţean. Iniţial, indicele Euribor era de 4-5% pe an, iar acum este
subunitar, iar marja băncii a fost de 1,4%. Putem spune că a fost un împrumut deosebit de avantajos ca
şi cost. Ce vreau să subliniez este că trebuie să facem distincţie între primul împrumut şi cel de al
doilea împrumut. Primul se referea la finanţarea unor obiective de investiţii aprobate de
dumneavoastră, iar de această dată avem 11 proiecte de mare valoare. La o parte din ele ştim care sunt
obligaţiile de finanţare. Beneficiarul, adică consiliul judeţean contribuie cu o cofinanţare de 2%, la
care se adaugă plata contravalorii lucrărilor executate, bani care se întorc la consiliul judeţean.
De când s-a stabilit TVA 24%,consiliul judeţean trebuie să dispună de o sumă substanţială
pentru a putea implementa aceste proiecte, consiliul judeţean plătind cheltuielile neeligibile, cheltuieli
care au fost bine concepute.
Valoarea totală a celor 11 proiecte este de 547,4 mil lei. Imaginaţi-vă ce valoare reprezintă
aceasta. În Euro, valoarea acestora, la cursul de 4,3 lei/Euro, ar fi de 27 mil. lei. Pentru a rostogoli
finanţarea este nevoie de efort din partea consiliului judeţean. Analizând sursele de finanţare de la
bugetul local pe anul 2010, constatăm că instituţia noastră nu poate implementa aceste proiecte.
În aceste condiţii, pe calcule estimative, ştiinţifice, considerăm că suma de 64,5 mil. lei, ar
putea fi suficientă pentru implementarea proiectelor. De data aceasta nu facem un contract clasic, ci o
linie de creditare, banii plătiţi pentru lucrările facturate care vor fi returnaţi, urmând a fi vărsaţi în
contul liniei de creditare. În felul acesta încercăm să atragem atât de mulţi bani.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt întrebări?! Vă rog, domnule Juverdeanu!
Domnul Alin Florian Juverdeanu
Foarte interesantă expunerea domnului Nistor. Eu aş pune în discuţie următoarea
problemă: nu ştiu dacă prevăzând anii 2011-2013, ne putem permite contractarea acestei linii de
credit. Sunt primării care în curând îşi vor închide uşile. Eu nu spun că această linie de credit nu
trebuie făcută; departe de mine. De curând am luat pe cap şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui. Eu
nu spun că nu ne-ar aduce un mare avantaj. Nu poate fi contestată importanţa ei. Eu aş adăuga atât:
articolul 2 să sune „Contractarea liniei de credit prevăzut la art.1 se face strict pentru cofinanţarea
proiectelor de interes judeţean finanţate din fonduri europene nerambursabile, prevăzute în anexa
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care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” Adică să fie folosiţi doar pentru acele proiecte. Pentru
că dacă se întâmplă ceva cu unul dintre proiecte, să nu luăm din bani dacă nu sunt duse până la capăt.
Domnul Vasile Mihalachi
Sunt de acord cu dumneavoastră. Eu ştiu că ne aşteaptă vârful crizei în 2011, dar la Vaslui
trebuie să aducem bani, să facem investiţii, dacă vrem să dăm o gură de oxigen populaţiei. Suntem o
instituţie care trebuie să ţină pasul cu Europa. Sunt încrezător că vom face ce e pe listă.
Am semnat actul cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, pentru că şi dumneavoastră aţi
fost de acord.
Am simţit că şi dumneavoastră aţi vrut să avem un alt fel de teatru la Bîrlad. Consider că
dând la oameni posibilitatea de a lucra undeva, îşi pot întreţine familiile. Cât priveşte partea cu
„strict”, sunt întrutotul de acord.
Doamna Ana Gabriela Timofte
Eu am înţeles, în principiu, care este mecanismul care se urmăreşte, dar explicaţiile
dumneavoastră nu mi-au trezit interesul.
Domnul Marin Nistor
Proiectul “Creţeşti - Murgeni” a început anul trecut, iar pentru anul 2010 există aceşti bani,
conform aprobării bugetare. Iar pentru Centrul Cultural Istoric Bîrlad, am trecut în investiţii în anul
2010.
Domnul Vasile Mihalachi
Te contrazic: fost dat mai întâi la licitaţie anul trecut. Toţi şacalii din Bucureşti s-au
prezentat, dar l-am amânat până a câştigat unul din Vaslui. Iar pentru drumul spre Iaşi a câştigat unul
din Portugalia. Să vedeţi ce o să păţim cu spitalul. Deja mă sună să mă întrebe dacă pot veni. Le-am
zis: nu.
Domnul Marin Nistor
Aşa se acoperă cheltuielile pe anul 2010, conform prevederilor în vigoare, dar mai sunt
etape până în 2011 şi trebuie făcute.
Doamna Ana Gabriela Timofte
Când începem să plătim ratele pentru împrumut?
Domnul Marin Nistor
În trimestrul II 2011.
Doamna Ana Gabriela Timofte
Şi atunci vom face alt împrumut ca să putem plăti rata la primul împrumut?
Domnul Marin Nistor
Nu. Avem voie să ne îndatorăm la 28%. Cel de al doilea împrumut este de altă natură.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule Nistor, explicaţi încă o dată ce înseamnă împrumutul şi linia de credit.
Doamna Ana Gabriela Timofte
O să faceţi cheltuieli mult mai mari şi n-o să reuşiţi să vă plătiţi datoria. Nu aţi reuşit să mă
convingeţi.
Domnul Marin Nistor
Daţi-mi voie să mai încerc. Pentru primul împrumut nu avem nici o teamă. Linia de
creditare este exceptată de la gradul de îndatorare. În proporţie de 98%, banii se întorc înapoi. Banii
care vin se duc acolo.
Doamna Ana Gabriela Timofte
Vor fi cheltuieli mult mai mari.
Domnul Marin Nistor
Judeţul Vaslui e ceva mai bogat. Explicaţia este că se admite îndatorarea peste limită,
întrucât banii se dau înapoi.
Domnul Valeriu Popa
Anul 2010 se închide prost?
Domnul Vasile Mihalachi
Da, se închide prost. Domnule Nistor, mai ai ceva de spus doamnei?
Domnul Valeriu Popa
Acest credit de 20 de milioane, pe câţi ani este?
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Domnul Marin Nistor
25 de ani.
Domnul Valeriu Popa
Şi linia?
Domnul Marin Nistor
5 ani.
Domnul Valeriu Popa
Aceste proiecte vor putea fi finalizate în cei 5 ani?
Doamna Mihaela Chircu
O parte din cele 11 proiecte sunt finalizate.
- Contractul de finanţare pentru Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului
judeţean de Urgenţă Vaslui se află de două săptămâni la doamna Udrea pentru a fi semnat;
- Proiectul privind Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244B Creţeştii de Sus –
Murgeni km 0+ 000-km 55+780 este în derulare;
- Pentru 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 (cerere de finanţare I) se aşteaptă semnarea cererii de
finanţare;
- 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 (cerere de finanţare II) se află în derulare;
- Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi - Vaslui se află în
derulare;
- Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad se află în derulare;
- Pregătirea profesională a personalului Consiliului Judeţean Vaslui este în evaluare;
- “Complex muzeal – Satul Moldovenesc” se află în evaluare;
- Centrul balnear Ghermăneşti - potenţial turistic transfrontalier este de asemenea, în
evaluare;
- Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centrul de asistenţă medico-socială
Codăeşti,, este pe locul 2 pe lista de rezerve;
- Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui se află în faza de
evaluare.
Domnul Valeriu Popa
Cu deşeurile avem şanse să finalizăm?
Doamna Mihaela Chircu
Cred că da.
Domnul George Adrian Iacomi
Eu am înţeles că nu se pot face cofinanţările la proiectele menţionate de doamna Chircu,
dacă nu apelăm la contractarea acestei linii de credit.
Domnul Vasile Mihalachi
Linie de credit, nu împrumut!
Domnul George Adrian Iacomi
Întrebarea mea este dacă sunt solicitate garanţii pe care trebuie să le aducă consiliul
judeţean?
Domnul Nistor Marin
Nu sunt necesare garanţii materiale.
Domnul Gheorghe Stoica
Cuvântul “strict” nu este corect din punct de vedere al normelor de tehnică legislativă.
Cuvântul potrivit ar fi “numai”. Deja destinaţia este stabilită în anexă. Nu ştiu de ce sunt suspiciuni.
Domnul Vasile Mihalachi
Alte întrebări? Dacă nu, atunci să supunem la vot.
Domnul Gheorghe Croitoru
Întrucât colegii din partea dreaptă sunt suspicioşi în privinţa acestei linii de credit, eu îi rog
să voteze acest proiect de hotărâre.
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Doamna Ana Gabriela Timofte
Acum noi ar trebui să votăm împotrivă, dar vom vota pentru dezvoltarea judeţului.
Doamna Mihaela Chircu
Această linie de credit se foloseşte doar pentru a plăti facturile. Dacă spunem că această
linie de credit se foloseşte doar pentru co-finanţare, nu vom putea să folosim banii decât în limita a
2%.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru? 28 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? 28 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? 28 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? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IV. La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării proiectului „Români pentru
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români, prin România”.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina-Mihaela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz
favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Chircu să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Este vorba de un proiect propus Consiliului judeţean Vaslui de către Asociaţia Drepturi
civile, cu sediul în oraşul Mangalia, şi are ca scop apărarea drepturilor civile pe plan intern şi
internaţional, promovarea drepturilor personale, civile, politice, economice, sociale şi culturale ale
omului, drepturile civile în relaţia cu protecţia mediului ce afectează condiţiile de viaţă şi dreptul la
viaţă într-un mod ecologic. Obiectivul general al Acordului de parteneriat îl constituie implementarea
proiectului “Români pentru români, prin România”, iniţiat de Asociaţia Drepturi Civile. Acest
proiect nu presupune aportul financiar al consiliului judeţean, ci doar dreptul de a folosi
sigla Consiliului judeţean pe documentele oficiale în calitate de partener, precum şi lista tuturor
obiectivelor turistice de interes judeţean situate pe teritoriul judeţului nostru.
Derularea proiectului se va face în doua etape: Etapa 1 – parcurgerea celor 30.000 km cu
tranzitarea celor 41 de judeţe, selectarea celor 41 de cazuri umanitare, demararea strângerii de fonduri
şi lansarea prezentării pe suport DVD, şi Etapa 2 – reluarea traseului prin cele 41 de judeţe în scopul
strângerii de fonduri pentru cele 41 de cazuri selecţionate şi a materialului pentru baza de date foto cu
obiective şi atracţii turistice din România.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru? 28 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? 28 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.
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Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
V. La punctul cinci dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de
colaborare între Consiliul judeţean Vaslui şi Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina-Mihaela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz
favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Chircu să ne prezinte şi acest proiect de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Acest proiect este propus de Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”, cu sediul în
municipiul Bucureşti care, prin adresa cu numărul 1301 din data de 09.09.2010, solicită Consiliului
judeţean Vaslui încheierea unui protocol de colaborare. Scopul acestui protocol este de a stabili cadrul
şi modul de colaborare dintre Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” şi Consiliul judeţean Vaslui, în
vederea dezvoltării de idei şi acţiuni comune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor din judeţul Vaslui.
Obiectivele Protocolului de colaborare sunt următoarele:
- dezvoltarea de planuri de acţiune în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai din
comunităţile de romi din judeţul Vaslui;
- sprijinirea liderilor din comunităţile de romi din judeţul Vaslui în vederea dezvoltării
abilităţilor şi competenţelor privind modalităţile de accesare şi implementare a fondurilor europene;
- sprijinirea romilor din judeţul Vaslui în vederea participării active la viaţa economică,
socială, educaţională şi culturală.
În vederea realizării obiectivelor acestui protocol de colaborare, atât Consiliul judeţean Vaslui,
cât şi Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”, vor avea în vedere desemnarea unor specialişti din
cadrul organizaţiilor care să elaboreze împreună planuri şi proiecte cu impact asupra populaţiei rome
din judeţul Vaslui, organizarea unor întâlniri de lucru, elaborarea şi transmiterea în parteneriat a unor
cereri de finanţare pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor din judeţul Vaslui, acordarea de consultanţă
în vederea creşterii performanţelor în accesarea proiectelor pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor din
judeţul Vaslui, precum şi organizarea în parteneriat a unor evenimente culturale şi sportive adresate
romilor din judeţul Vaslui. În concluzie, aceste obiective presupun participarea romilor la viaţa
culturală sau educaţională, şi coincid cu proiectele consiliului judeţean pentru îmbunătăţirea situaţiei
romilor.
Domnul Valeriu Popa
Să înţeleg că pentru această colaborare se pot accesa fonduri nerambursabile europene?
Doamna Mihaela Chircu
Da.
Domnul Ilie Ţîru
Domnule Preşedinte, aş vrea să vă informez că, încă din anul 2000, partida romilor a avut o
colaborare fructuoasă cu Consiliul judeţean Vaslui. S-au desfăşurat o serie de proiecte de care se
bucură unele localităţi, atât în plan social, cât şi referitoare la infrastructură. Scopul acestui protocol
este îmbunătăţirea situaţiei romilor în judeţul Vaslui.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
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- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru? 28 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? 28 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? 28 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
VI. La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea măsurilor adiacente vânzării locuinţelor de serviciu situate în blocul G1 din strada
Vasile Pârvan, nr.4, municipiul Bîrlad, proprietate privată a judeţului Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz
favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Ioan Ţibulcă să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul Ioan Ţibulcă
În acest proiect de hotărâre este vorba de o serie de măsuri care sunt necesare în vederea
vânzării acestor locuinţe propriilor salariaţi ai instituţiilor publice. Pentru a facilita vânzarea acestora,
trebuie parcurse câteva etape, cum ar fi:
- întocmirea documentaţiei cadastrale de către o unitate specializată în realizarea acestui
serviciu, pentru fiecare locuinţă în parte care se vinde în scopul determinării corecte a suprafeţelor şi
depunerea la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea înscrierii în cartea funciară;
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- întocmirea unui raport de evaluare, de către un evaluator autorizat prin care se va stabili
preţul minim de vânzare a locuinţelor de serviciu, pornind de la valoarea de piaţă;
- întocmirea Regulamentului privind procedura de vânzare a locuinţelor de serviciu;
- promovarea unui Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea vânzării locuinţelor de
serviciu.
Domnul Vasile Mihalachi
Un lucru vreau să fie foarte clar: vindem aceste locuinţe pentru că, dacă aşteptăm să trăim
din chirii, o să ne crească barbă albă. Dacă vom scoate bani din vânzarea lor, vom putea acoperi alte
cheltuieli necesare pentru desfăşurarea activităţii instituţiei noastre, dar şi pentru administrarea
corespunzătoare a judeţului Vaslui.
Domnul Gheorghe Stoica
Aş dori să fac o precizare. Astăzi nu se aprobă vânzarea, ci se stabilesc doar măsurile
adiacente vânzării acestor locuinţe.
Domnul Valeriu Popa
Există vreun locatar care şi-a exprimat dorinţa de a-l cumpăra?
Domnul Vasile Mihalachi
Sunt câţiva care doresc să cumpere. Banca îi va credita pe cei de acolo.
*
Intră în sala de şedinţă şi domnul vicepreşedinte Dumitru Buzatu. Numărul consilierilor
judeţeni prezenţi şi preşedinte la şedinţă este de 29.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 29 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? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
VII. La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului judeţean Vaslui.
Dau cuvântul doamnei consilier Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta raportul de avizare la proiectul de hotărâre.
- Doamna consilier Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, prezintă raportul comisiei cu aviz
favorabil.
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Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Anton să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Doamna Maria Anton
Proiectul de hotărâre prevede transformarea a două posturi. Unul din regim contractual cu
nivel de studii medii, de referent treapta IA, poziţia nr.46 din statul de funcţii al personalului din
aparatul de specialitate, în post cu nivel de studii superioare de lungă durată de inspector de
specialitate gradul II. Potrivit art.8 alin.1, 2 si 8 din anexa nr. I – Reglementari specifice personalului
încadrat pe baza de contract individual de munca, absolvenţii învăţământului superior de lungă şi
scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe
funcţii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se
încadrează la gradul profesional imediat superior gradului de debutant, păstrându-şi gradaţia avută la
data promovării, numai în măsura în care atribuţiile din fişa postului au fost modificate în mod
corespunzător.
Cel de al doilea post se referă la avansarea în treapta de salarizare, care se face în funcţie
de performanţa profesională individuală şi de vechimea în treapta de salarizare din care avansează
funcţionarul public. Avansarea în treapta de salarizare 2 sau 1 prevăzută pentru gradul profesional
corespunzător funcţionarului public de execuţie se face dacă acesta are 2 ani de vechime în treapta de
salarizare din care avansează şi cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor
profesionale individuale din ultimii 2 ani. În acest sens, propunem transformarea unui post de funcţie
publică de execuţie de consilier I superior, treapta 3 în treapta 2 de salarizare, în vederea avansării
funcţionarului public în treapta de salarizare imediat următoare.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 29 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? 29 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? 29 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? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
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Domnul Vasile Mihalachi
Pentru operativitate vă propun să dezbatem mai întâi proiectul de hotărâre privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011 şi estimările pentru anii 2012-2014 după care
vom dezbate proiectele de hotărâri cu privire la persoane.
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 29 voturi „pentru”, a fost aprobată propunerea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
Dezbatem proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale
ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011 şi
estimările pentru anii 2012-2014.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz
favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Nistor să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
În proiectul de hotărâre supus dezbaterii dumneavoastră este vorba de repartizarea pe
unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011 şi estimările pentru anii 2012-2014. Propunerea de
repartizare are la bază adresa Ministerului Finanţelor nr.372874/16.09.2010.
Consiliul judeţean Vaslui are de repartizat sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale în procent de 20% din totalul sumelor repartizate pentru comune, oraşe şi municipii şi
20% din sume ce reprezintă cota de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
comunelor, oraşelor şi municipiilor. La aceste sume se adaugă sumele cu care se diminuează sumele
iniţiale repartizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vaslui, ca urmare a aplicării prevederilor
art.33, alin. (4), lit. f) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
Astfel, fondurile de repartizat sunt următoarele:
¾ sume defalcate din TVA:
- în anul 2011 = 25.070 mii lei
- în anul 2012 = 25.922 mii lei
- în anul 2013 = 26.689 mii lei
- în anul 2014 = 27.543 mii lei
¾ Cota de 21% din impozitul pe venit:
- în anul 2011= 11.684 mii lei
- în anul 2012 = 12.050 mii lei
- în anul 2013 = 12.415 mii lei
- în anul 2014 = 12.780 mii lei
Repartizarea sumelor defalcate din TVA şi din cota de 21% din impozitul pe venit, se face
„prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru
proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală” având în vedere prevederile art.33,
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alin.(3) lit.„b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare.
Noi am trimis adrese la toate primăriile din judeţ şi am solicitat informaţii despre programele
de dezvoltare locală şi despre proiectele care necesită cofinanţare locală.
Totodată, ţin să menţionez că, la repartizarea sumelor s-au mai avut în vedere şi sumele
repartizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vaslui, în special sumele cu care s-au diminuat
sumele repartizate ca urmare a corelării acestora cu gradul de necolectare a veniturilor în anul anterior.
Pe comune, oraşe şi municipii, sumele repartizate astăzi, se vor modifica în funcţie de
realizările efective în implementarea programelor de dezvoltare locală şi de contractele de finanţare
încheiate pentru proiectele finanţate din fonduri ale UE de către fiecare unitate administrativteritorială în parte.
Putem spune că Guvernul prognozează o creştere economică pe anul viitor de 1,5%, în
condiţiile în care anul acesta înregistrăm o creştere negativă de 1,9%, un curs Euro/Leu de 4,21
lei/Euro, şi un indice de inflaţie de 3,2 %. Sunt nişte indicatori destul de optimişti. Aşa că şi
repartizările de sume din proiect sunt optimiste.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă sunt întrebări?
Domnul Dumitru Buzatu
Am remarcat că estimările sunt optimiste, şi mă întreb pe ce se bazează. Eu cred că sunt
estimări realiste. Care este suportul justificativ? Puteam să-l întreb dinainte pe domnul Nistor, dar nam vrut. Vreau să aud o explicaţie.
Domnul Marin Nistor
Propunerile se bazează pe indicatorii macroeconomici pe care i-au avut la dispoziţie cei din
administraţia financiară.
Domnul Dumitru Buzatu
Eu cred că ar trebui să trecem al estimări realiste. Eu spun aceste lucruri nu pentru domnul
Nistor, ci pentru masa consilierilor. O să vedeţi că n-o să mai avem bani să plătim contracte într-o lună
de zile. Ar trebui să ne adresăm autorităţilor centrale pentru a le expune situaţia aceasta. Ne oferă o
perspectivă roz, şi la mijlocul anului ne trezim că nu avem bani să plătim. Dăm dovadă de un
conformism păgubos.
Domnul Valeriu Popa
Totul se raportează la venituri, 20% mai se pare puţin.
Domnul Vasile Mihalachi
Am împărţit ce am primit, cu 20% mai puţin. Înspre Guvern şi Ministerul Finanţelor ar
trebui să trimitem nemulţumirea, pentru că această sumă nu este corespunzătoare judeţului Vaslui.
Cred că domnul Nistor a citit cifrele din anul 2014.
Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 29 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? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
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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? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vom face nişte demersuri pe ultimii 5 ani şi vom prezenta o situaţie Guvernului. Dacă vom
avea de câştigat, vom vedea.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
După cum precizam în deschiderea lucrărilor şedinţei avem pe ordinea de zi trei proiecte
de hotărâri cu privire la persoane. Le vom supune dezbaterii pe rând, după care vom proceda la
adoptarea lor prin exercitarea votului secret.
Începem cu dezbaterea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului judeţean Vaslui în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de
stat finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina-Mihaela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz
favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Stoica să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
În prezentul proiect de hotărâre propunem desemnarea reprezentanţilor Consiliului
judeţean Vaslui în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate de la
bugetul local al judeţului Vaslui, potrivit dispoziţiilor art.145, alin.(6) din Legea învăţământului
nr.84/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
Propunem ca în consiliile de administraţie să fie desemnaţi următorii:
- Poiană Constantin - Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Aurora Vaslui
- Buchidău Carmen- Daniela - Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „C-tin Pufan” Vaslui
- Mariciuc Vasile - Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Negreşti
- Toma Valeriu
- Grupul Şcolar Tehnic „Sf. Ecaterina” Huşi.
Domnul Vasile Mihalachi
Ori ni se dă totul, ori ni se ia totul. Ţin să vă spun că suntem în discuţii cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean Vaslui. De ce să mai numim, dacă atunci când e vorba de posturi, nu mai hotărăşte
consiliul judeţean? De ce să mă complic dacă suntem buni numai să dăm nişte bani? Nu sunt de
acord, pentru că vreau să am tot aspectul problemei în mână.
Domnul Valeriu Popa
Managerii se numesc pe bază de concurs.
Doamna Ana-Gabriela Timofte
Eu m-am uitat la propunerile dumneavoastră şi nu sunt de acord ca ei să facă parte din
aripa dreaptă. Îl propun pe domnul Gheţău Ionuţ-Cristian.
Domnul Ionuţ-Cristian Gheţău
Mulţumesc, dar nu accept.
*
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Domnul Vasile Mihalachi
Continuăm cu dezbaterea proiectului de hotărâre privind numirea reprezentanţilor
Consiliului judeţean Vaslui în cadrul Consiliului de administraţie al Spitalului judeţean de
urgenţă Vaslui în calitate de membri şi membri supleanţi.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina-Mihaela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz
favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Stoica pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Având în vedere că în urma Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.105 aprobatǎ în şedinţa
extraordinarǎ din 10 septembrie 2010, la data de 15 septembrie 2010 s-a semnat Protocolul de
predare-preluare privind transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului judeţean de
Urgenţă Vaslui, şi că, potrivit Ordonanţei de Urgenţǎ a Guvernului nr.48/2010, începând cu aceasta
datǎ, atribuţiile şi competenţele manageriale ale Ministerului Sănătăţii au fost preluate de către
Consiliul judeţean Vaslui, este necesară stabilirea componenţei consiliului de administraţie al
Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui, drept pentru care propunem să fie numiţi ca membri ai acestui
consiliu doamna dr. Moronescu Mihaela - Florentina şi doamna Boghiţă Carmen, iar ca membri
supleanţi domnul inginer Puf Vasile şi domnul economist Trifan Ciprian Ionuţ.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă doamnele Moronescu Mihaela - Florentina şi Boghiţă Carmen doresc să ne spună
câteva cuvinte. Vă rog.
Doamna Mihaela - Florentina Moronescu
Sunt medic primar, specialitatea pneumologie, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Vaslui, şi sunt absolventă a Institutului Naţional de Pneumologie. Vă mulţumesc pentru propunere.
Doamna Boghiţă Carmen
Sunt economist în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui şi sunt membră în patru
consilii de administraţie. Vă mulţumesc pentru încredere.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
La ultimul punct dezbatem proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului judeţean Vaslui în Adunarea generală a SC „AQUAVAS” SA Vaslui şi dau cuvântul
doamnei Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta raportul de avizare la proiectul de hotărâre.
- doamna Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, prezintă raportul comisiei cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului secretar Stoica pentru a ne prezenta şi acest proiect de hotărâre.
Dar înainte, dacă are ceva domnul Poiană de spus. Îmi cer scuze că nu i-am dat cuvântul.
Domnul Constantin Poiană
Vreau să mulţumesc Consiliului judeţean Vaslui pentru intenţia de a mă nominaliza. Mulţi
ani am fost director de şcoală şi cunosc problemele acestei instituţii.
Domnul Gheorghe Stoica
Prin Hotărârea nr.23/2005 a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului judeţean Vaslui în
Adunarea generală a acţionarilor a SC „AQUAVAS” SA Vaslui domnul Tărnăuceanu Teodor, ale
cărui raporturi de serviciu au încetat ca urmare a pensionării. Propunem desemnarea directorului
executiv al acestei direcţii, în persoana domnului Ţibulcă Ioan, ca reprezentant al consiliului judeţean
în Adunarea generală a SC „AQUAVAS” SA Vaslui.
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Domnul Ioan Ţibulcă.
Vă mulţumesc. Sunt onorat de această propunere.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
Înainte de a vota, trecem la dezbaterea ultimului proiect de hotărâre privind aprobarea
cazării şi servirii mesei, contra cost, în regim de internat, a unor elevi care frecventează
învăţământul de masă, în spaţiul devenit disponibil temporar din cadrul clădirilor cu destinaţia
de internat şi cantină şcolară aflate în administrarea Grupului Şcolar Tehnic „Sfânta
Ecaterina” din Huşi.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului secretar Stoica să ne spună despre ce este vorba.
Domnul Gheorghe Stoica
Domnule preşedinte, printr-o adresă a Grupului Şcolar Tehnic „Sfânta Ecaterina” din Huşi,
aceştia solicită aprobarea pentru primirea în regim de internat a unui număr de aproximativ 60 de elevi
din învăţământul de masă, în internatul şcolii, contra cost. În anul şcolar 2010-2011 pot fi primiţi în
regim de internat aproximativ 60 de elevi de la învăţământul de masă, în vederea utilizării integrale a
capacităţii de masă şi cazare. Atât pentru cazarea în internatul Grupului Şcolar Tehnic „Sfânta
Ecaterina”, cât şi pentru servitul mesei la cantină, fiecare elev ce beneficiază de astfel de servicii va
plăti o taxă de 63 lei/lună pentru cazare şi 7,7 lei/zi pentru masa de la cantină.
HG nr.421/2008 stabileşte alocaţia minimă de hrană pentru elevi cu vârsta cuprinsă între 7-18
ani din instituţiile de asistenţă socială pentru învăţământul special în sumă de 7 lei/zi/elev. Aplicând
procentul aferent regiei de cantină, rezultă că masa zilnică va costa 7,7 lei/zi/elev.
Domnul Valeriu Popa
A cui era cantina?
Domnul Gheorghe Stoica
A noastră.
Domnul Dumitru Buzatu
Şcoala este administrată de noi. Cei din afara Huşiului pot să primească cazare.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 29 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? 29 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? 29 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.
*
* *
Doamna Ana - Gabriela Timofte
Domnule preşedinte, am discutat cu mai mulţi colegi şi vin cu propunerea să mutăm
şedinţa de consiliu judeţean într-o zi de Joi.
Domnul Vasile Mihalachi
Având în vedere că este o propunere sunt obligat să o supun la vot.
Supun votului propunerea ca şedinţele de consiliu judeţean să aibă loc în ultima zi de Joi
din lună, la ora 1600.
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru? 19 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? 10 voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 19 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea ca şedinţele de consiliu judeţean să aibă
loc în ultima zi de Joi din lună, la ora 1600.
Domnul Gheorghe Stoica
Din punct de vedere formal, ar trebui să facem un proiect de hotărâre pentru modificarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Vaslui, în sensul celor adoptate.
Doamna Cristina – Mihaela Tiron
Eu lucrez până la ora 1800, şi nu ştiu cum aş putea să lipsesc de la serviciu de fiecare dată.
Domnul Dumitru Buzatu
Ţinând cont de propunerea doamnelor Timofte Ana – Gabriela şi Tiron Cristina – Mihaela,
propun să ţinem şedinţele de consiliu judeţean în altă zi. Eu propun ziua de Miercuri la ora 1600.
Domnul Vasile Mihalachi
Mai sunt alte propuneri? Eu aleg ziua de Miercuri. Doamna Chircu, doriţi să spuneţi ceva?
Doamna Mihaela Chircu
Da. După cum aţi observat, aţi găsit în mapele dumneavoastră un CD cu Strategia de
dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui cu orizontul de timp 2013-2020. Acest CD este doar
pentru consultare.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
Întrucât s-au epuizat dezbaterile generale cu privire la proiectele de hotărâri cu referitoare
la persoane, trecem la exercitarea votului secret.
Potrivit prevederilor art.48 alin.(7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, pentru numărarea buletinelor de vot şi constatarea rezultatului votului secret, rog
comisia desemnată în acest scop să-şi intre în atribuţiuni.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă prezint procedura de vot:
- consilierul votează „pentru”, lăsând neatins numele şi prenumele persoanei, şi „contra”,
barând numele şi prenumele persoanei.
Vă propun o scurtă pauză, timp în care vă vor fi înmânate buletinele de vot şi se va
desfăşura operaţiunea de votare, dar nu înainte de a da cuvântul domnului consilier judeţean Dumitru
Marin, care doreşte să ofere o carte tuturor celor prezenţi. Vă rog, domnule Marin.
Domnul Dumitru Marin
Vreau să-mi exprim mulţumirea că încă se mai desfăşoară Festivalul de Umor „Constantin
Tănase”. Acum 40 de ani am contribuit la înfiinţarea acestui Festival de Umor. În ultimii 20 de ani
am mediatizat corespunzător această manifestare care a adus faimă judeţului Vaslui. Am alcătuit o
carte într-un alt stil decât cel de om de ştiinţă şi am reuşit într-o emisiune creativă de o lună de zile, să
scriu acest volum pe care am plăcerea să vi-l dau astăzi; tuturor celor care doresc, dau şi autografe.
Această carte este unicat în literatura naţională. Stilul e inedit. V-aş mulţumi dacă v-aţi exprima
părerea asupra acestei cărţi, şi dacă vă place. Vă mulţumesc.
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Domnul Dumitru Buzatu
Ar trebui să facem şi o lansare. Dacă domnul Marin spune că este o carte unică, atunci să
vină şi un critic.
Domnul Dumitru Marin
Vinerea viitoare, la ora 1300 va avea loc şi lansarea cărţii, la Muzeul „Ştefan cel Mare” din
Vaslui.
Domnul Gheorghe Croitoru
Cum intrăm în posesia cărţii?
Domnul Dumitru Marin
Tuturor celor prezenţi, am plăcerea să le ofer câte un exemplar din această carte.
Domnul Vasile Mihalachi
Săptămâna viitoare este Festivalul de Umor „Constantin Tănase”, şi am rugămintea să
veniţi cu toţii în toate cele 4 seri de festival.
*
PAUZĂ
*
DUPĂ PAUZĂ
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului consilier Partenie, pentru a prezenta procesul-verbal cu rezultatul
votului secret.
Domnul Eugen Partenie prezintă procesul verbal încheiat cu ocazia exercitării votului
secret, după cum urmează:
I. Pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate de la bugetul local al
judeţului Vaslui, rezultatul votului secret exercitat de către consilierii judeţeni şi preşedinte este cel
prevăzut în procesul-verbal anexă la prezentul proces-verbal.
II. Pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în cadrul
Consiliului de administraţie al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui în calitate de membri, şi
membri supleanţi rezultatul votului secret exercitat de către consilierii judeţeni şi preşedinte este cel
prevăzut în procesul-verbal anexă la prezentul proces-verbal.
III. III. Pentru desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui în Adunarea
generală a SC „AQUAVAS” SA Vaslui, rezultatul votului secret exercitat de către consilierii
judeţeni şi preşedinte este cel prevăzut în procesul-verbal anexă la prezentul proces-verbal.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, declar închise lucrările şedinţei consiliului
judeţean.
Vă mulţumesc pentru participare.
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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