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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.1/2010
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2010
având în vedere prevederile art.4, lit.„d” din Legea nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul
2010;
în temeiul prevederilor Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.104, lit.”e” şi art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr.1.
Art.2.- Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume din
cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr.2.
Art.3.- Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, conform anexei nr.3.
Art.4.- Sumele repartizate potrivit art.1-3 vor fi utilizate numai pe destinaţiile prevăzute.
Art.5.- Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 29 ianuarie 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr.1
la Hotărârea nr.1/29 ianuarie 2010

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

REPARTIZAREA
cotei de 20 % din sumele defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010
UM= mii lei
Program
Unitatea administrativ-teritoriala
2010
ALBESTI
340,0
AL. VLAHUTA
204,0
ARSURA
272,0
BACANI
272,0
BACESTI
136,0
BALTENI
102,0
BEREZENI
102,0
BLAGESTI
102,0
BOGDANA
102,0
BOGDANITA
204,0
BOTESTI
136,0
BUNESTI - AVERESTI
306,0

2

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

CIOCANI
CODAIESTI
COROIESTI
COSTESTI
COZMESTI
CRETESTI
DANESTI
DELENI
DELESTI
DIMITRIE CANTEMIR
DODESTI
DRAGOMIRESTI
DRANCENI
DUDA - EPURENI
DUMESTI
EPURENI
FALCIU
FERESTI
FRUNTISENI
GAGESTI
GHERGHESTI
GARCENI
HOCENI
IANA
IBANESTI
IVANESTI
IVESTI
LAZA
LIPOVAT
LUNCA BANULUI
MALUSTENI
MICLESTI
MUNTENI DE JOS
MUNTENI DE SUS
OLTENESTI
OSESTI
PADURENI
PERIENI
POCHIDIA
POGANA
POGONESTI
POIENESTI
PUIESTI
PUNGESTI
PUSCASI
RAFAILA
REBRICEA
ROSIESTI
SOLESTI
STANILESTI
STEFAN CEL MARE
SULETEA
TANACU
TACUTA
TATARANI
TODIRESTI

136,0
272,0
340,0
170,0
68,0
306,0
170,0
102,0
136,0
306,0
136,0
136,0
140,0
238,0
102,0
340,0
380,0
335,0
340,0
136,0
340,0
340,0
380,0
204,0
170,0
340,0
170,0
340,0
238,0
272,0
272,0
272,0
68,0
68,0
340,0
68,0
340,0
68,0
136,0
102,0
340,0
68,0
340,0
272,0
68,0
191,0
340,0
374,0
170,0
68,0
272,0
191,0
340,0
282,0
272,0
68,0

3

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

TUTOVA
VALENI
VETRISOAIA
VIISOARA
VINDEREI
VOINESTI
VULTURESTI
VUTCANI
ZAPODENI
ZORLENI
TOTAL COMUNE

79
80
81
82
83

VASLUI
BARLAD
HUSI
NEGRESTI
MURGENI
TOTAL JUDET

398,0
340,0
136,0
403,0
180,0
306,0
136,0
380,0
272,0
408,0
17.710,0
2.110,0
1.975,0
2.042,0
1.021,0
681,0
25.539,0
ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr.1/29 ianuarie 2010

REPARTIZAREA
cotei de 20% din sumele din cota de 22% din impozitul pe venit, pt. echilibrarea bugetelor locale pe an 2010
UM= mii lei
Nr.
Program
Unitatea administrativ-teritoriala
2010
crt.
1 ALBESTI
160,0
2 AL. VLAHUTA
96,0
3 ARSURA
128,0
4 BACANI
128,0
5 BACESTI
64,0
6 BALTENI
48,0
7 BEREZENI
48,0
8 BLAGESTI
48,0
9 BOGDANA
48,0
10 BOGDANITA
96,0
11 BOTESTI
64,0
12 BUNESTI - AVERESTI
144,0
13 CIOCANI
64,0
14 CODAIESTI
128,0
15 COROIESTI
160,0
16 COSTESTI
80,0
17 COZMESTI
32,0
18 CRETESTI
144,0
19 DANESTI
80,0
20 DELENI
48,0
21 DELESTI
64,0
22 DIMITRIE CANTEMIR
144,0
23 DODESTI
64,0
24 DRAGOMIRESTI
64,0
25 DRANCENI
66,0
26 DUDA - EPURENI
112,0
27 DUMESTI
48,0
28 EPURENI
160,0
29 FALCIU
170,0
30 FERESTI
165,0
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

FRUNTISENI
GAGESTI
GHERGHESTI
GARCENI
HOCENI
IANA
IBANESTI
IVANESTI
IVESTI
LAZA
LIPOVAT
LUNCA BANULUI
MALUSTENI
MICLESTI
MUNTENI DE JOS
MUNTENI DE SUS
OLTENESTI
OSESTI
PADURENI
PERIENI
POCHIDIA
POGANA
POGONESTI
POIENESTI
PUIESTI
PUNGESTI
PUSCASI
RAFAILA
REBRICEA
ROSIESTI
SOLESTI
STANILESTI
STEFAN CEL MARE
SULETEA
TANACU
TACUTA
TATARANI
TODIRESTI
TUTOVA
VALENI
VETRISOAIA
VIISOARA
VINDEREI
VOINESTI
VULTURESTI
VUTCANI
ZAPODENI
ZORLENI
TOTAL COMUNE

79
80
81
82
83

VASLUI
BARLAD
HUSI
NEGRESTI
MURGENI
TOTAL JUDET

160,0
64,0
160,0
160,0
170,0
96,0
80,0
160,0
80,0
160,0
112,0
128,0
128,0
128,0
32,0
32,0
160,0
32,0
160,0
32,0
64,0
48,0
160,0
32,0
160,0
128,0
32,0
89,0
160,0
176,0
80,0
32,0
128,0
89,0
160,0
118,0
128,0
32,0
202,0
160,0
64,0
197,0
70,0
144,0
64,0
170,0
128,0
192,0
8.306,0
990,0
925,0
958,0
479,0
319,0
11.977,0
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ANEXA Nr. 3
la Hotărârea nr.1/29 ianuarie 2010
REPARTIZAREA
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale pe anul 2010
UM= mii lei
Nr.
Program
Unitatea administrativ-teritoriala
2010
crt.
1 ALBESTI
50,0
2 AL. VLAHUTA
20,0
3 ARSURA
30,0
4 BANCA
30,0
5 BACANI
40,0
6 BACESTI
30,0
7 BALTENI
15,0
8 BEREZENI
30,0
9 BLAGESTI
20,0
10 BOGDANA
30,0
11 BOGDANESTI
25,0
12 BOGDANITA
20,0
13 BOTESTI
30,0
14 BUNESTI - AVERESTI
50,0
15 CIOCANI
15,0
16 CODAIESTI
60,0
17 COROIESTI
60,0
18 COSTESTI
60,0
19 COZMESTI
20,0
20 CRETESTI
50,0
21 DANESTI
30,0
22 DELENI
15,0
23 DELESTI
30,0
24 DIMITRIE CANTEMIR
60,0
25 DODESTI
30,0
26 DRAGOMIRESTI
50,0
27 DRANCENI
20,0
28 DUDA - EPURENI
30,0
29 DUMESTI
40,0
30 EPURENI
40,0
31 FALCIU
70,0
32 FERESTI
30,0
33 FRUNTISENI
40,0
34 GAGESTI
20,0
35 GHERGHESTI
40,0
36 GARCENI
50,0
37 GRIVITA
25,0
38 HOCENI
50,0
39 IANA
15,0
40 IBANESTI
20,0
41 IVANESTI
100,0
42 IVESTI
15,0
43 LAZA
70,0
44 LIPOVAT
50,0
45 LUNCA BANULUI
50,0
46 MALUSTENI
60,0
47 MICLESTI
50,0
48 MUNTENI DE JOS
30,0
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

MUNTENI DE SUS
OLTENESTI
OSESTI
PADURENI
PERIENI
POCHIDIA
POGANA
POGONESTI
POIENESTI
PUIESTI
PUNGESTI
PUSCASI
RAFAILA
REBRICEA
ROSIESTI
SOLESTI
STANILESTI
STEFAN CEL MARE
SULETEA
TANACU
TACUTA
TATARANI
TODIRESTI
TUTOVA
VALENI
VETRISOAIA
VIISOARA
VINDEREI
VOINESTI
VULTURESTI
VUTCANI
ZAPODENI
ZORLENI

TOTAL COMUNE
82 CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
TOTAL JUDET

15,0
40,0
30,0
80,0
15,0
15,0
30,0
50,0
50,0
100,0
80,0
40,0
25,0
100,0
50,0
60,0
25,0
70,0
25,0
50,0
70,0
60,0
30,0
40,0
40,0
30,0
60,0
70,0
30,0
30,0
50,0
100,0
200,0
3.575,0
11.800,0
15.375,0

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
PRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului
Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2010
Domnilor consilieri şi invitaţi,
In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, supun astăzi dezbaterii dumneavoastră, repartizarea
pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pe anul 2010.
Propunerea de repartizare are la bază prevederile Legii nr.11/2010 a bugetului de stat pe anul
2010, respectându-se totodată şi prevederile altor acte normative în vigoare privind priorităţile şi
restricţiile ce se impun în asigurarea condiţiilor materiale şi a surselor de finanţare pentru realizarea
acţiunilor şi activităţilor ce se finanţează de la bugetele locale.
În conformitate cu prevederile Legii nr.11/2010 privind bugetul de stat pentru anul 2010,
judeţului Vaslui i s-au repartizat următoarele fonduri:
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- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă totală de 69.938,0 mii
lei, din care pentru comune, oraşe şi municipii suma de 51.052,0 mii lei, din care Consiliul
judeţean Vaslui va repartiza pe unităţi administrativ teritoriale suma de 25.539,0 mii lei;
- 20% din sume din cota de 22% din impozitul pe venit şi sumele din cota de 22% din
impozitul pe venit rămase la dispoziţia consiliului judeţean în urma aplicării prevederilor
art.33,al.(4), lit.f) din Legea finanţelor publice locale, pentru echilibrarea bugetelor locale, ce
trebuie repartizate de Consiliul judeţean Vaslui, sunt în cuantum de 11.977,0 mii lei;
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale în sumă de 15.375,0 mii lei.
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată, 20% din sume din
cota de 22% din impozitul pe venit şi sumele din TVA şi cota de 22% din impozitul pe venit rămase la
dispoziţia consiliului judeţean în urma aplicării prevederilor art.33, al.(4), lit.f) din Legea finanţelor
publice locale, pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi sumele defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale se repartizează pe unităţi administrativ
teritoriale prin hotărâre a consiliului judeţean, iar 80% din acestea se repartizează prin decizie a
directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, conform legii.
În sinteză, din totalul sumelor de echilibrare a bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor
repartizate judeţului nostru, în cuantum de 74.996,0 mii lei, Consiliul judeţean, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, trebuie să repartizeze suma totală de 37.516,0 mii lei, din care suma de 15.000,0 mii lei din
20% din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi suma de 22.516,0 mii lei din sume
de repartizat ca urmare a corelării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii în anul anterior.
Comparând aceste sume cu cele din anul 2009 se poate constata o majorare a acestora în anul
2010 cu aproape 1.723,0 mii lei, pe seama sumelor din cota de 22% din impozitul pe venit.
În propunerile de repartizare a acestor sume s-a ţinut seama de :
- nivelul sumelor repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale de către Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Vaslui;
- necesarul minim posibil de repartizat pentru funcţionarea administraţiei publice locale, luând în
calcul şi „deficitul primar” ca diferenţă între veniturile proprii şi cheltuielile de funcţionare;
- solicitările comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru finanţarea programelor de dezvoltare
locală şi co-finanţare a proiectelor finanţate din fonduri UE sau alte surse de finanţare.
În condiţiile date subliniem că solicitările consiliilor locale, pe total judeţ, sunt de 15 de ori
mai mari decât sumele de repartizat şi nu pot fi acoperite, în medie, decât în procent de 6,6%. Din
această cauză am căutat să acoperim, în parte, cheltuielile cu co-finanţarea acelor proiecte care au
contracte de finanţare încheiate şi apoi o parte din cheltuielile solicitate pentru programele de
dezvoltare locală.
Am constatat, de asemenea, că la repartizarea procentului de 80% din sumele de echilibrare a
bugetelor locale, prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, stabilirea
sumei pe fiecare unitate administrativ-teritorială a avut la bază formula de calcul şi indicatorii socioeconomici prevăzuţi de lege, şi anume:
numărul locuitorilor fiecărei unităţi administrativ – teritoriale;
suprafaţa din intravilanul unităţilor administrativ – teritoriale;
impozitul pe venit înregistrat în anul anterior, respectiv la data de 31 decembrie 2009.
Aşa cum am mai subliniat şi cu alte ocazii, în determinarea sumelor ce se repartizează prin
formula prevăzută de lege, încasarea veniturilor planificate în anul anterior pe fiecare unitate
administrativ-teritorială are o influenţă covârşitoare. In acest fel se face vizibilă condiţionarea primirii
de sume din unele venituri ale bugetului de stat de încasarea veniturilor proprii.
Deoarece suma totală de repartizat se constituie din două surse diferite, împărţirea acesteia este
prezentată în anexele nr.1 şi nr.2 la proiectul de hotărâre.
Pentru anul 2010, sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor aferente drumurilor
judeţene şi comunale sunt în cuantum de 15.375,0 mii lei, fiind egale cu cele alocate în anul 2009. Din
total, suma propusă pentru drumurile comunale este de 3.575,0 mii lei, iar diferenţa de 11.800,0 mii
lei pentru drumuri judeţene. Repartizarea sumelor pentru drumuri comunale şi judeţene este prezentată
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în anexa nr.3 la proiectul de hotărâre.
Având în vedere că, sumele defalcate din TVA pentru drumuri judeţene şi comunale sunt
foarte mici în comparaţie cu nevoile reale de îmbunătăţire a infrastructurii rutiere judeţene şi
comunale, propunem repartizarea pe comune a unor sume cuprinse între 15,0 mii lei şi 70,0 mii lei, în
funcţie de lungimea drumurilor comunale pentru întreţinerea curentă a acestora, cu excepţia
comunelor Ibăneşti, Puieşti, Rebricea, Zăpodeni şi Zorleni care primesc 100,0 şi respectiv 200,0 mii
lei pentru finalizarea unor lucrări urgente. Astfel, din suma rămasă pentru drumurile judeţene, în
valoare de 11.800,0 mii lei, vor trebui finanţate: lucrările de deszăpezire, studii de fezabilitate şi
proiecte tehnice pentru drumurile judeţene care se regăsesc în portofoliul de proiecte cu finanţare din
fondurile structurale sau din împrumuturi, iar diferenţa pentru lucrări de investiţii, destinaţii asupra
cărora vă veţi pronunţa în şedinţa de aprobare a bugetului propriu pe anul 2010.
Având în vedere considerentele prezentate, am convingerea că, această variantă de repartizare
a sumelor pe care o supun aprobării dumneavoastră, este una optimă în condiţiile date şi răspunde cât
de cât necesităţilor autorităţilor publice, instituţiilor şi acţiunilor publice ce se finanţează din bugetele
locale şi ca atare, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată.
PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.2/2010
privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009
având în vedere raportul Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere prevederile Legilor nr.18/2009 privind Bugetul de stat pe anul 2009 şi nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin. (3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- La partea de venituri a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009, aşa cum a fost
adoptat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.163/2009 privind rectificarea a VIII-a a
bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009 şi Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui
nr. 323/2009 privind virarea de credite bugetare pe articole de cheltuieli în cadrul aceluiaşi capitol
bugetar pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- lei VENITURI TOTALE:
+ 2.427.655
din care:
- cote defalcate din impozitul pe venit
+1.629.510
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
+676.816
- taxa asupra mijloacelor de transport
- 47.140
- taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii
de funcţionare
+303.266
- venituri din concesiuni şi închirieri
+17.662
- alte venituri din dobânzi
+42.586
- vânzări de bunuri şi servicii
-182.472
- subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor
de asistenţă medico-socială
+4.747
- Fondul European de Dezvoltare Regională
+2.320.956
- programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013
-2.338.276
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Art.2.- La partea de cheltuieli a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009, aşa cum a
fost adoptat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.163/2009 privind rectificarea a VIII-a a
bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009 şi Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui
nr.323/2009 privind virarea de credite bugetare pe articole de cheltuieli în cadrul aceluiaşi capitol
bugetar pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- lei CHELTUIELI TOTALE:
+2.427.655
din care:
- fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
+2.422.908
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice
+4.747
Art.3.- Sinteza bugetului local al judeţului, se prezintă în anexa nr.1.
Detalierea veniturilor bugetului local al judeţului, pe capitole şi subcapitole este prevăzută în
anexa nr.2.
Detalierea cheltuielilor bugetului local al judeţului, pe capitole, subcapitole şi articole, este
prevăzută în anexa nr.3, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în
anexa nr.4.
Art.4.- Cheltuielile la capitolul „alte servicii publice generale”, se suplimentează cu suma de
2.422.908 lei, la „Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia autorităţilor locale”.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul „sănătate” se suplimentează cu suma de 4.747 lei, în totalitate
la transferuri curente pentru Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti.
Art.6.- Detalierea bugetului propriu, se prezintă în anexa nr.5.
Art.7.- Programul lucrărilor ce se finanţează din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru drumuri şi poduri judeţene, se prezintă în anexa nr.6.
Art.8.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr.7 şi 7a.
Art.9.- Anexele nr.1-7a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 29 ianuarie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotararea nr.2/29 ian. 2010
SINTEZA
bugetului local al judetului pe anul 2009
recrificarea a lX - a
SPECIFICATIE
A. TOTAL VENITURI
l. 00.02 VENITURI CURENTE
A. 00.03 VENITURI FISCALE
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital
A2. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii
B. 00.12 VENITURI NEFISCALE
B.1 00.13 Venituri din proprietate
B.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii
lll. 00.17 SUBVENTII
A. 42.02 Subventii de la bugetul de stat
00.19 De capital
A.2 00.20 Curente
45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate
B. TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE

Program
aprobat
194.142.763
126.920.270
126.220.890
24.803.890
101.417.000
699.380
136.000
563.380
52.677.650
52.677.650
17.167.097
35.510.553
14.544.843
194.142.763
168.695.774

Influente
+,2.427.655
2.440.228
2.562.452
2.306.326
256.126
-122.224
60.248
-182.472
4.747
4.747
0
4.747
-17.320
2.427.655
2.427.655

U.M.=lei
Program
rectificat
196.570.418
129.360.498
128.783.342
27.110.216
101.673.126
577.156
196.248
380.908
52.682.397
52.682.397
17.167.097
35.515.300
14.527.523
196.570.418
171.123.429
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10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
30. Dobanzi
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
55. Alte transferuri
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
57. Asistenţă socială
59. Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
85. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT

60.581.588
0
23.021.646
0
1.726.159
0
3.688.123 2.422.908
12.897.924
4.747
3.100.822
0

60.581.588
23.021.646
1.726.159
6.111.031
12.902.671
3.100.822

14.653.923

0

14.653.923

45.666.328
3.359.261
26.630.062
26.420.062
26.420.062
210.000
210.000

0
0
0
0
0
0
0

45.666.328
3.359.261
26.630.062
26.420.062
26.420.062
210.000
210.000

-1.183.073

0

-1.183.073

ANEXA Nr. 2
la Hotararea nr.2/29 ian. 2010
DETALIEREA
veniturilor bugetului local al judetului pe anul 2009
recrificarea a lX - a
Program
aprobat
TOTAL VENITURI
194.142.763
l. 00.02 VENITURI CURENTE
126.920.270
A. 00.03 VENITURI FISCALE
126.220.890
A1. 00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 24.803.890
A1.1. 00.05 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
-45.110
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
01.02.01 Impozit pe profit de la agentii economici
-45.110
A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
24.849.000
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 13%)
17.010.000
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt
7.839.000
echilibrarea bugetelor locale(cota 22%)
A2. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
101.417.000
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
70.793.000
descentralizate la nivelul judetului
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri
10.902.000
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 19.262.000
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport
210.000
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funct. 250.000
B. 00.12 VENITURI NEFISCALE
699.380
B.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE
136.000
30.02 Venituri din proprietate
136.000
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri
55.000
30.02.08 Venituri din dividende
81.000
31.02 Venituri din dobanzi
0
31.02.03 Alte venituri din dobanzi
B.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
563.380
33.02.08 Venituri din prestari de servicii
115.000
33.02.50 Alte venituri din prestari de sevicii si alte activitati
250.000
35.02.50 Venituri din amenzi
30.000
36.02.50 Alte venituri
143.380
37.02.01 Donatii si sponsorizari
25.000
lll. 00.17 SUBVENTII
52.677.650
SPECIFICATIE

Influente
+,2.427.655
2.440.228
2.562.452
2.306.326

U.M.=lei
Program
rectificat
196.570.418
129.360.498
128.783.342
27.110.216

0

-45.110
-45.110

2.306.326 27.155.326
1.629.510 18.639.510
676.816

8.515.816

256.126 101.673.126
70.793.000
10.902.000
19.262.000
-47.140
162.860
303.266
553.266
-122.224 577.156
60.248
196.248
17.662
153.662
17.662
72.662
81.000
42.586
42.586
42.586
42.586
-182.472 380.908
-108.922
6.078
8.443
258.443
30.000
-81.993
61.387
25.000
4.747
52.682.397
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42.02 Subventii de la bugetul de stat
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
42.02.13 Subventii pentru finantarea programelor multianuae
prioritare de mediu si gospodarire a apelor
42.02.19 Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului
multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii
publice finantate prin programul operational regional 2007-2013
00.20 Curente
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
42.02.35 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor
de asistenta medico-sociale
IV. 45.02 SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL PLATILOR
EFECTUATE
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala
45.02.02 Fondul Social European
45.02.15 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

52.677.650
17.167.097

4.747
0

52.682.397
17.167.097

6.950.000

0

6.950.000

6.950.000

6.950.000

10.000.000

10.000.000

217.097

217.097

35.510.553
34.818.000

4.747

35.515.300
34.818.000

692.553

4.747

697.300

14.544.843

-17.320

14.527.523

17.320
2.320.956 2.338.276
110.741
110.741
14.416.782 -2.338.276 12.078.506
ANEXA Nr. 3
la Hotararea nr.2/29 ian. 2010

DEFALCAREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului local al judetului pe anul 2009
recrificarea a lX - a
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE:
194.142.763 2.427.655 196.570.418
01.Cheltuieli curente
168.695.774 2.427.655 171.123.429
10. Cheltuieli de personal
60.581.588
0
60.581.588
20. Bunuri şi servicii
23.021.646
0
23.021.646
30. Dobanzi
1.726.159
0
1.726.159
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
3.688.123 2.422.908 6.111.031
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
12.897.924 4.747 12.902.671
55. Alte transferuri
3.100.822
0
3.100.822
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb (FEN) postaderare 14.653.923
0
14.653.923
57. Asistenţă socială
45.666.328
0
45.666.328
59. Alte cheltuieli
3.359.261
0
3.359.261
70. Cheltuieli de capital
26.630.062
0
26.630.062
71. Active nefinanciare
26.420.062
0
26.420.062
71.01 Active fixe
26.420.062
0
26.420.062
72. Active financiare
210.000
0
210.000
72.01 Active financiare
210.000
0
210.000
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-1.183.073
0
-1.183.073
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
9.344.802
0
9.344.802
01. Cheltuieli curente
8.992.272
0
8.992.272
10. Cheltuieli de personal
5.841.297
0
5.841.297
10.01 Cheltuieli salariale in bani
4.627.732
0
4.627.732
10.03 Contribuţii
1.213.565
0
1.213.565
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
899.728
0
899.728
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
22.623
0
22.623
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
238.286
0
238.286
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
7.518
0
7.518
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
45.410
0
45.410
20. Bunuri si servicii
1.929.966
0
1.929.966
20.01 Bunuri si servicii
801.815
0
801.815
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20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursab.
55.01.18 Alte transferuri curente interne
55.02 Transferuri curente in strainatate
55.02.01 Contributii si cotizatii
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. (FEN) postaderare
56.02 Programe din Fondul Social European
56.02.01 Finantare nationala
56.02.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
51.01.24 Transferuri din bugetele consiilor locale si jud. pt. acordarea unor
ajutoare catre unitatile adm.-teritoriale in situatii de extrema dificultate
60.02 APĂRARE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli

115.000
51.790
100.000
40.000
68.240
30.000
30.000
693.121
1.069.193
1.052.593
201.125
851.468
16.600
16.600
151.816
151.816
41.075
110.741
409.174
409.174
409.174
4.893
106.586
297.695
-56.644
-56.644

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

115.000
51.790
100.000
40.000
68.240
30.000
30.000
693.121
1.069.193
1.052.593
201.125
851.468
16.600
16.600
151.816
151.816
41.075
110.741
409.174
409.174
409.174
4.893
106.586
297.695
-56.644
-56.644

7.326.223 2.422.908 9.749.131
7.326.223 2.422.908 9.749.131
3.688.123 2.422.908 6.111.031
3.638.100
0
3.638.100
3.638.100
0
3.638.100
924.000
0
924.000
2.714.100

0

2.714.100

212.803
207.675
207.675
83.185
3.885
2.600
1.000
400
116.605
5.128
5.128
5.128
5.128

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

212.803
207.675
207.675
83.185
3.885
2.600
1.000
400
116.605
5.128
5.128
5.128
5.128

217.489
202.489
125.171
92.260
705
1.030
4.530
375
26.271

0
0
0
0
0
0
0
0
0

217.489
202.489
125.171
92.260
705
1.030
4.530
375
26.271
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51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
57.02.03 Tichete cresa
57.02.04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
66.02 SĂNĂTATE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii

73.958
73.958
73.958
3.360
3.360
3.360
20.000
20.000
20.000
20.000
-5.000
-5.000

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

73.958
73.958
73.958
3.360
3.360
3.360
20.000
20.000
20.000
20.000
-5.000
-5.000

24.146.435
23.144.491
10.083.350
7.905.134
2.178.216
1.633.375
44.177
440.305
19.136
41.223
1.729.652
996.245
82.198
449.755
19.030
112.371
11.596
17.785
1.300
9.520
29.852
15.000
15.000
15.000
104.119
104.119
104.119
11.212.370
11.212.370
80.527
11.091.026
397
40.420
1.002.551
1.002.551
1.002.551
531.000
91.251
20.300
360.000
-607
-607

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

24.146.435
23.144.491
10.083.350
7.905.134
2.178.216
1.633.375
44.177
440.305
19.136
41.223
1.729.652
996.245
82.198
449.755
19.030
112.371
11.596
17.785
1.300
9.520
29.852
15.000
15.000
15.000
104.119
104.119
104.119
11.212.370
11.212.370
80.527
11.091.026
397
40.420
1.002.551
1.002.551
1.002.551
531.000
91.251
20.300
360.000
-607
-607

2.285.422
1.716.048
15.000

4.747
4.747
0

2.290.169
1.720.795
15.000
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20.01 Bunuri si servicii
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.39 Transferuri din bugetul consiliului judetean pentru
finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala
51.02 Transferuri de capital
51.02.12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
67.02 CULTURĂ ,RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
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
71.01.01 Constructii
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.

15.000
1.701.048
692.553

0
4.747
4.747

15.000
1.705.795
697.300

692.553

4.747

697.300

1.008.495
1.008.495
570.000
570.000
570.000
570.000
-626
-626

0
0
0
0
0
0
0
0

1.008.495
1.008.495
570.000
570.000
570.000
570.000
-626
-626

11.350.138
11.422.959
2.139.588
1.669.066
470.522
343.470
8.516
87.780
6.048
24.708
390.900
207.554
26.417
2.000
1.674
42.789
3.300
107.166
5.406.800
5.406.800
5.406.800
126.410
126.410
126.410
3.359.261
350.000
10.000
2.869.261
130.000
46.732
46.732
46.732
46.732
-119.553
-119.553

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

11.350.138
11.422.959
2.139.588
1.669.066
470.522
343.470
8.516
87.780
6.048
24.708
390.900
207.554
26.417
2.000
1.674
42.789
3.300
107.166
5.406.800
5.406.800
5.406.800
126.410
126.410
126.410
3.359.261
350.000
10.000
2.869.261
130.000
46.732
46.732
46.732
46.732
-119.553
-119.553

92.523.117
93.233.486
42.517.353
33.452.997
9.064.356
6.632.694
169.046
1.753.614
87.961

0
0
0
0
0
0
0
0
0

92.523.117
93.233.486
42.517.353
33.452.997
9.064.356
6.632.694
169.046
1.753.614
87.961
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10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru
finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului
51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene
pentru finantarea unitatilor de asistenta medico -sociale
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
57. Asistenţă socială
57.01 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
2. 70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.12 Consultanta si expertiza
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
2. 70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
80.02 ACTIUNI GEN. ECON.,COMERCIALE SI DE MUNCA
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente

421.041
13.259.517
5.346.632
742.586
4.919.724
217.965
234.937
386.048
25.029
70.000
1.316.596
2.063.018
2.063.018

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

421.041
13.259.517
5.346.632
742.586
4.919.724
217.965
234.937
386.048
25.029
70.000
1.316.596
2.063.018
2.063.018

200.000

0

200.000

1.863.018

0

1.863.018

943.000
943.000
943.000
34.450.598
34.450.598
34.450.598
160.000
160.000
160.000
160.000
-870.369
-870.369

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

943.000
943.000
943.000
34.450.598
34.450.598
34.450.598
160.000
160.000
160.000
160.000
-870.369
-870.369

362.460
55.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
307.460
307.460
307.460
307.460

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

362.460
55.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
307.460
307.460
307.460
307.460

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

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

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

1.014.360
780.010

0
0

1.014.360
780.010
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20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.18 Alte transferuri curente interne
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
72.01.01 Participarea la capitalul social al societatilor comerciale
84.02 TRANSPORTURI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb.(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
56.01.01 Finantare 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
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
56.01.01 Finantare nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
2. 70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe

88.710
85.210
3.000
500
691.300
691.300
691.300
234.350
24.350
24.350
24.350
210.000
210.000
210.000

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

88.710
85.210
3.000
500
691.300
691.300
691.300
234.350
24.350
24.350
24.350
210.000
210.000
210.000

32.060.649
18.551.545
5.227.312
5.131.312
600
4.800
41.800
5.000
43.800
1.031.226
1.031.226
1.031.226
166.800
166.800
166.800
12.126.207
12.126.207
10.723.489
1.402.718
13.639.378
13.639.378
13.639.378
12.540.259
1.099.119
-130.274
-130.274

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

32.060.649
18.551.545
5.227.312
5.131.312
600
4.800
41.800
5.000
43.800
1.031.226
1.031.226
1.031.226
166.800
166.800
166.800
12.126.207
12.126.207
10.723.489
1.402.718
13.639.378
13.639.378
13.639.378
12.540.259
1.099.119
-130.274
-130.274

2.560.932
2.376.643
743
2.375.900
2.375.900
37.624
2.338.276
184.289
184.289
184.289
184.289

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.560.932
2.376.643
743
2.375.900
2.375.900
37.624
2.338.276
184.289
184.289
184.289
184.289

ANEXA Nr. 4
la Hotararea nr.2/29 ian. 2010
SINTEZA
cheltuielilor bugetului local al judetului pe ordonatori de credite pe anul 2009
recrificarea a lX - a
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SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
-Consiliul Judeţean Vaslui
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
-Serviciul public comunitar de evidenta persoanei Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
-Comuna Albesti
- Comuna Arsura
-Comuna Bacani
-Comuna Bunesti -Averesti
-Comuna Codaesti
-Comuna Coroiesti
-Comuna Costesti
-Comuna Cretesti
-Comuna Danesti
-Comuna Dimitrie Cantemir
-Comuna Dodesti
-Comuna Dragomiresti
-Comuna Dranceni
-Comuna Duda Epureni
-Comuna Dumesti
-Comuna Epureni
-Comuna Falciu
-Comuna Feresti
-Comuna Fruntiseni
-Comuna Gherghesti
-Comuna Garceni
-Comuna Hoceni
-Comuna Iana
-Comuna Ivanesti
-Comuna Laza
-Comuna Lipovat
-Comuna Lunca -Banului
-Comuna Malusteni
-Comuna Miclesti
-Comuna Oltenesti
-Comuna Padureni
-Comuna Pogonesti
-Comuna Poienesti
-Comuna Puiesti
-Comuna Pungesti
-Comuna Rafaila
-Comuna Rebricea
-Comuna Rosiesti
-Comuna Solesti
-Comuna Stefan cel Mare
-Comuna Tanacu
-Comuna Tacuta
-Comuna Tatarani
-Comuna Tutova
-Comuna Valeni
-Comuna Vetrisoaia
-Comuna Viisoara
-Comuna Vulturesti
-Comuna Vutcani
-Comuna Zpodeni

Program
aprobat
194.142.763
9.344.802
9.344.802
7.326.223
924.000
3.688.123
10.000
12.000
90.000
10.000
10.000
50.000
10.000
10.000
10.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
60.000
20.000
73.000
10.000
10.000
11.100
30.000
100.000
51.000
100.000
25.000
10.000
10.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
20.000
100.000
20.000
11.000
15.000
230.000
62.000
10.000
10.000
10.000
90.000
12.000
20.000
50.000
30.000
135.000
10.000

U.M.=lei
Influente Program
+,rectificat
2.427.655 196.570.418
0
9.344.802
0
9.344.802
2.422.908 9.749.131
0
924.000
2.422.908 6.111.031
0
10.000
0
12.000
0
90.000
0
10.000
0
10.000
0
50.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
20.000
0
20.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
60.000
0
20.000
0
73.000
0
10.000
0
10.000
0
11.100
0
30.000
0
100.000
0
51.000
0
100.000
0
25.000
0
10.000
0
10.000
0
15.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
20.000
0
100.000
0
20.000
0
11.000
0
15.000
0
230.000
0
62.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
90.000
0
12.000
0
20.000
0
50.000
0
30.000
0
135.000
0
10.000
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-Comuna Zorleni
- Municipiul Husi
-Orasul Negresti
- Orasul Murgeni
60.02 APARARE
- Centrul militar Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT
-Centrul scolar de educatie incluziva " Aurora" Vaslui
-Centrul scolar pentru educatie incluziva " C. Pufan" Vaslui
-Şcoala de arte si meserii "Sf. Ecaterina" Huşi
-Centrul scolar pentru educatie incluziva Negresti
-Centrul Jud.de Resurse si Asistenta Educationala
-Inspectoratul scolar al judetului Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
66.02 SANATATE
-Spitalul Judetean Vaslui
-Centrul de asistenta medico-sociala Bacesti
-Centrul de asistenta medico-sociala Codaesti
-Consiliul Judeţean Vaslui
67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
-Consiliul Judeţean Vaslui
-Teatrul "V.I.Popa "Bîrlad
-Muzeul "V.Pârvan"Bîrlad
-Biblioteca "N.Milescu Spătarul" Vaslui
-Muzeul "Ştefan cel Mare"Vaslui
-Centrul Jud. pt. conservare si promovare a culturii traditionale Vaslui
68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
-Centrul de zi Negresti
-Centrul medico-social Bacesti
-Centrul medico-social Ghermanesti
-Centrul medico-social Codaesti
- Consiliul judetean Vaslui
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
- Consiliul judetean Vaslui
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
- Consiliul judetean Vaslui
80.02 ACTIUNI GEN. ECON., COMERCIALE SI DE MUNCA
- Consiliul judetean Vaslui - Centrul de afaceri
84.02 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
- Consiliul judetean Vaslui

410.000
185.000
407.000
20.000
212.803
206.633
6.170
217.489
103.700
113.789
24.146.435
4.462.034
3.206.624
2.021.225
2.342.382
519.750
15.000
11.579.420
2.285.422
1.008.495
352.253
340.300
584.374
11.350.138
3.258.806
1.932.000
1.871.800
1.941.760
1.603.000
742.772
92.523.117
90.490.746
200.000
1.128.689
135.329
599.000
-30.647
362.460
362.460
10.737.933
10.737.933
1.014.360
1.014.360
32.060.649
32.060.649
2.560.932
2.560.932

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.747
0
4.747
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

410.000
185.000
407.000
20.000
212.803
206.633
6.170
217.489
103.700
113.789
24.146.435
4.462.034
3.206.624
2.021.225
2.342.382
519.750
15.000
11.579.420
2.290.169
1.008.495
357.000
340.300
584.374
11.350.138
3.258.806
1.932.000
1.871.800
1.941.760
1.603.000
742.772
92.523.117
90.490.746
200.000
1.128.689
135.329
599.000
-30.647
362.460
362.460
10.737.933
10.737.933
1.014.360
1.014.360
32.060.649
32.060.649
2.560.932
2.560.932

ANEXA Nr. 5
la Hotararea nr.2/29 ian. 2010
BUGETUL
aparatului propriu al Consiliului Judetean Vaslui pe anul 2009
recrificarea a lX - a
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal

U.M.=lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
75.591.504 2.422.908 78.014.412
50.091.204 2.422.908 52.514.112
5.857.971
0
5.857.971
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20. Bunuri şi servicii
7.794.956
30. Dobanzi
1.726.159
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
3.688.123
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
73.958
55. Alte transferuri
2.045.493
56.Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. (FEN) postaderare 14.653.923
57. Asistenţă socială
11.021.360
59. Alte cheltuieli
3.229.261
70. Cheltuieli de capital
26.036.130
71. Active nefinanciare
25.826.130
71.01 Active fixe
25.826.130
72. Active financiare
210.000
72.01 Active financiare
210.000
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-535.830
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
9.344.802
01. Cheltuieli curente
8.992.272
10. Cheltuieli de personal
5.841.297
10.01 Cheltuieli salariale in bani
4.627.732
10.03 Contribuţii
1.213.565
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
899.728
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
22.623
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
238.286
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
7.518
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
45.410
20. Bunuri si servicii
1.929.966
20.01 Bunuri si servicii
801.815
20.02 Reparaţii curente
115.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
51.790
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
100.000
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
40.000
20.12 Consultanta si expertiza
68.240
20.13 Pregatire profesionala
30.000
20.14 Protectia muncii
30.000
20.30 Alte cheltuieli
693.121
55. Alte transferuri
1.069.193
55.01 Transferuri interne
1.052.593
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare neramb. 201.125
55.01.18 Alte transferuri curente interne(cotizatii)
851.468
55.02 Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internat.) 16.600
55.02.01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
16.600
56.Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb.(FEN) postaderare 151.816
56.02 Programe din Fondul Social European
151.816
56.02.01 Finantare nationala
41.075
56.02.02 Finantarea Uniunii Europene
110.741
56.02.03 Cheltuieli neeligibile
0
70. Cheltuieli de capital
409.174
71. Active nefinanciare
409.174
71.01 Active fixe
409.174
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport
4.893
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
106.586
71.01.30 Alte active fixe
297.695
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-56.644
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -56.644
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI TOTALE:
3.688.123
01.Cheltuieli curente
3.688.123
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 3.688.123
60.02 APĂRARE

0
0
2.422.908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7.794.956
1.726.159
6.111.031
73.958
2.045.493
14.653.923
11.021.360
3.229.261
26.036.130
25.826.130
25.826.130
210.000
210.000
-535.830

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

9.344.802
8.992.272
5.841.297
4.627.732
1.213.565
899.728
22.623
238.286
7.518
45.410
1.929.966
801.815
115.000
51.790
100.000
40.000
68.240
30.000
30.000
693.121
1.069.193
1.052.593
201.125
851.468
16.600
16.600
151.816
151.816
41.075
110.741
0
409.174
409.174
409.174
4.893
106.586
297.695
-56.644
-56.644

2.422.908 6.111.031
2.422.908 6.111.031
2.422.908 6.111.031
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CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparatii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.12 Consultanta si expertiza
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
66.02 SĂNĂTATE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii

212.803
207.675
207.675
83.185
3.885
2.600
1.000
400
116.605
5.128
5.128
5.128
5.128

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

212.803
207.675
207.675
83.185
3.885
2.600
1.000
400
116.605
5.128
5.128
5.128
5.128

217.489
202.489
125.171
92.260
705
1.030
375
26.271
73.958
73.958
73.958
3.360
3.360
3.360
20.000
20.000
20.000
20.000
-5.000
-5.000

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

217.489
202.489
125.171
92.260
705
1.030
375
26.271
73.958
73.958
73.958
3.360
3.360
3.360
20.000
20.000
20.000
20.000
-5.000
-5.000

11.579.420
11.124.069
2.000
2.000
18.119
3.964
1.300
12.855
85.950
85.950
85.950
11.018.000
11.018.000
11.018.000
455.351
455.351
455.351
91.251
14.100
350.000

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

11.579.420
11.124.069
2.000
2.000
18.119
3.964
1.300
12.855
85.950
85.950
85.950
11.018.000
11.018.000
11.018.000
455.351
455.351
455.351
91.251
14.100
350.000

584.374
15.000
15.000

0
0
0

584.374
15.000
15.000
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20.01 Bunuri si servicii
15.000
70. Cheltuieli de capital
570.000
71. Active nefinanciare
570.000
71.01 Active fixe
570.000
71.01.30 Alte active fixe
570.000
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-626
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-626
67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
3.258.806
01.Cheltuieli curente
3.349.561
20. Bunuri si servicii
88.050
20.01 Bunuri si servicii
28.300
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
1.000
20.30 Alte cheltuieli
58.750
55.01 Transferuri interne
32.250
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 32.250
59. Alte cheltuieli
3.229.261
59.11 Asociatii si fundatii
350.000
59.12 Sustinerea cultelor
10.000
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
2.869.261
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-90.755
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -90.755
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
-30.647
01.Cheltuieli curente
61.884
10. Cheltuieli de personal
14.674
10.01 Cheltuieli salariale in bani
11.671
10.03 Contribuţii
3.003
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
2.212
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
59
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
608
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
25
10.03.06 Contributii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
99
20. Bunuri si servicii
47.210
20.01 Bunuri si servicii
25.000
20.30 Alte cheltuieli
22.210
70. Cheltuieli de capital
160.000
71. Active nefinanciare
160.000
71.01 Active fixe
160.000
71.01.30 Alte active fixe
160.000
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-252.531
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -252.531
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
CHELTUIELI TOTALE:
362.460
01.Cheltuieli curente
55.000
20. Bunuri si servicii
5.000
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 5.000
30. Dobanzi
50.000
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
50.000
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
50.000
70. Cheltuieli de capital
307.460
71. Active nefinanciare
307.460
71.01 Active fixe
307.460
71.01.01 Constructii
307.460
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
10.737.933
01.Cheltuieli curente
686.933
20. Bunuri si servicii
42.000
20.01 Bunuri si servicii
2.000

0
0
0
0
0
0
0

15.000
570.000
570.000
570.000
570.000
-626
-626

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

3.258.806
3.349.561
88.050
28.300
1.000
58.750
32.250
32.250
3.229.261
350.000
10.000
2.869.261
-90.755
-90.755

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

-30.647
61.884
14.674
11.671
3.003
2.212
59
608
25
99
47.210
25.000
22.210
160.000
160.000
160.000
160.000
-252.531
-252.531

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

362.460
55.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
307.460
307.460
307.460
307.460

0
0
0
0

10.737.933
686.933
42.000
2.000
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20.12 Consultanta si expertiza
35.000
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 5.000
30. Dobanzi
644.933
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
644.933
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
644.933
70. Cheltuieli de capital
10.051.000
71 Active nefinanciare
10.051.000
71.01 Active fixe
10.051.000
71.01.01 Constructii
10.000.000
71.01.30 Alte active fixe
51.000
80.02 ACTIUNI GEN. ECONOM.,COMERCIALE SI DE MUNCA
CHELTUIELI TOTALE:
1.014.360
01.Cheltuieli curente
780.010
20. Bunuri si servicii
88.710
20.01 Bunuri si servicii
85.210
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
3.000
20.30 Alte cheltuieli
500
55. Alte transferuri
691.300
55.01 Transferuri interne
691.300
55.01.18 Alte transferuri curente interne
691.300
70. Cheltuieli de capital
234.350
71 Active nefinanciare
24.350
71.01 Active fixe
24.350
71.01.30 Alte active fixe
24.350
72. Active financiare
210.000
72.01 Active financiare
210.000
72.01.01 Participarea la capitalul social al societatilor comerciale 210.000
84.02 TRANSPORTURI
CHELTUIELI TOTALE:
32.060.649
01.Cheltuieli curente
18.551.545
20. Bunuri si servicii
5.227.312
20.01 Bunuri si servicii
5.131.312
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
600
20.12 Consultanta si expertiza
4.800
20.13 Pregatire profesionala
41.800
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
5.000
20.30 Alte cheltuieli
43.800
30. Dobanzi
1.031.226
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
1.031.226
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
1.031.226
55. Alte transferuri
166.800
55.01 Transferuri interne
166.800
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 166.800
56. Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb.(FEN) postaderare 12.126.207
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
12.126.207
56.01.01 Finantare nationala
10.723.489
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
1.402.718
70. Cheltuieli de capital
13.639.378
71 Active nefinanciare
13.639.378
71.01 Active fixe
13.639.378
71.01.01 Constructii
12.540.259
71.01.30 Alte active fixe
1.099.119
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-130.274
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -130.274
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
TOTAL CHELTUIELI
2.560.932
1.Cheltuieli curente
2.376.643
20. Bunuri si servicii
743
20.12 Consultanta si expertiza
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

35.000
5.000
644.933
644.933
644.933
10.051.000
10.051.000
10.051.000
10.000.000
51.000

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

1.014.360
780.010
88.710
85.210
3.000
500
691.300
691.300
691.300
234.350
24.350
24.350
24.350
210.000
210.000
210.000

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

32.060.649
18.551.545
5.227.312
5.131.312
600
4.800
41.800
5.000
43.800
1.031.226
1.031.226
1.031.226
166.800
166.800
166.800
12.126.207
12.126.207
10.723.489
1.402.718
13.639.378
13.639.378
13.639.378
12.540.259
1.099.119
-130.274
-130.274

0
0
0
0

2.560.932
2.376.643
743
0
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20.30 Alte cheltuieli
56.Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
56.01.01 Finantare nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
2. 70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe

743
2.375.900
2.375.900
37.624
2.338.276
184.289
184.289
184.289
184.289

0
0
0
0
0
0
0
0
0

743
2.375.900
2.375.900
37.624
2.338.276
184.289
184.289
184.289
184.289

ANEXA Nr.6
la Hotararea nr.2/29 ianuarie 2010
PROGRAMUL LUCRARILOR
ce se finanţează din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru drumuri şi poduri judeţene pe anul 2009
UM = lei
Nr.
Cod
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24

Denumire lucrare / obiectiv

TOTAL GENERAL, din care:
CHELTUIELI CURENTE TOTAL, din care:
I.
Servicii pregătitoare aferente întreţinerii si reparării drumurilor publice
A.
A.1.
Gestionarea drumurilor publice din administrare, TOTAL, din care:
A.1.1.
Cadastrul drumurilor publice
Întocmirea
documentaţiilor pentru lucrările de drumuri (avize, taxe)
A.2.
B.
Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice
100Întreţinere curentă pe timp de vară, TOTAL, din care:
100.1.1. Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice ( 28,780 km), TOTAL, din care:
DJ 245 L : DN 24 (Costeşti) - Puntişeni - Chiţcani - Pârveşti - Mănăstire Pârveşti,
km0+000 - 4+000 (L=4,000 km)
DJ 246: DJ 247 (Codăeşti) - Rediu Galian - Tăcuta - Focşasca - Limita jud. Iaşi,
km 0+000-5+499, km 12+000-13+000 (L=6,499 km)
DJ 248 F :DN 15D(Negreşti) - Limită judeţ Iaşi, km: 0+000 - 1+800 (L=1,800 km)
Drum acces Poligon (0,270 km)
DJ 244 A: DN 24 (Gara Roşieşti) - Roşieşti - Valea lui Darie - Vutcani - Poşta
Elan - Stuhuleţ - Rînceni - Berezeni (DN 24 A), km 0+000-17+900 (L=17,90 km)
DJ 244 K: DN 24 (Muntenii de Sus) - Bălţaţi - Crăsnăşeni - Leoşti - Vineţeşti Olteneşti - Zgura, km 0+000-8+000 (L=8,000 km)
DJ 245 A: Muntenii de Jos (DN 24) - Lipovăţ - Suceveni - Bogdana - Similişoara Găvanu - Morăreni - Ghergheşti - Vala Lupului - Lunca - Siliştea - Iana (DJ 243),
km 0+000-12+030, km 15+500-18+000 (L=14,530 km)
DJ 247: Limita jud. Iaşi - Codăeşti - Emil Racoviţă - Dăneşti - Bereasa - Telejna Zăpodeni - Bălteni - Bejeneşti - Sauca - DN 2 F (Laza) , km 50+174-60+074, km
66+650-68+650 (L=11,900 km)
DJ 245: DN 24 Bîrlad - Drujeşti - Băcani - Vulpăşeni - Ghicani -AL. Vlahuţă Buda - Morăreni - Floreşti - Oprişiţa (DN 2 F), km 46+555-48+955 (L=2,400 km)
DJ 284 : DN 24 B (Huşi)-Epureni-DudaPăltiniş-Fundătura-Arsura-DN 28
(Ghermăneşti), km 0+000-1+850 (1,850)
DJ 207E: Rediu (DN 2 F) – Brodoc – Bălteni – Răduieşti – Deleşti – Oşeşti –
Valea Mare- Negreşti (DN 15 D), km 0+000-23+515 (L = 23,515 km)
DJ 244 D: Huşi (DN 24 B) – Avereşti – Buneşti – Limita jud. Iaşi, km 0+0008+800 (L = 8,800 km)
DJ 244: 23 August (DN 24 A) – Şuletea – Stoişeşti – Gara Banca – Sălcioara (DN
24)0+000-11+800
(L = 11,800 km)
DJ 244 H: DJ 244 – Viişoara – Urdeşti – Găgeşti – DJ 244 B km 3+000-14+980(L
= 11,980 km)
DJ 245: DN 24(Bîrlad)-Drujeşti-Băcani-Vulpăşeni – Ghicani – Al. Vlahuţă – Buda
– Morăreni – Floreşti – Oprişiţa (DN 2 F), km 12+743-22+700 (L = 9,957 km)

TOTAL
10.902.000
5.105.212
68.730
53.730
53.730
15.000
4.967.746
3.907.746
2.048.599
18.570
224.676
94.676
59.215
142.425
49.307

245.178

111.477
342.334
99.959
49.906
49.993
49.993
49.993
99.847

24

25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

DJ 245 D: DN 24 (Sălcioara) – Horoiata – Unţeşti – Ulea – Bogdăneşti – Vişinari –
Orgoieşti – Căpuşneni – Fundu Văii – DJ 245 A (Lipovăţ)0+000-6+450, km
13+475-14+675 (L = 7,650 km)
DJ 243 A: Pogana (DJ 243) Crîngu Nou – Ciocani – Iveşti – Pogoneşti – Tutova –
Criveşti-Pochidia-Satu Nou-Lim. jud. Galaţi, km 20+840-31+370 (L = 10,530 km)
DJ246:DN24(Codaesti)-Rediu Galian -Tacuta-Focsasca-limita jud. Iasi,km
12+000-13+000(1,000km)
DJ 284:DN 24B(Husi)-Epureni-Duda-Pahnesti-Fundatura-ArsuraDN28(Ghermanesti),km23+300-24+900(L=1,600km)
101.1.5. Întreţinerea drumurilor pietruite ( 200,528Km), Total, din care:
DJ 242 B: DN 24 A (Popeni) - Limita jud. Galaţi, km 0+000-10+000 (10,000 km)
DJ 244 K: DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălţaţi - Crăsnăşeni - Leoşti Vineţeşti - Olteneşti - Zgura, km 31+950-34+950 (L=3,000 km)
DJ 244 M: DN 24 (Crasna) - Albeşti - Idrici de Sus - DJ 244 A (Idrici de Sus) ,
km 0+000-3+330, (L=3,330 km)
DJ 245 : DN 24 (Bărlad) – Drujeşti-Băcani-Vulpăşeni-Ghicani-Alexandru VlahuţăBuda-Morăreni-Floreşti-Oprişiţa (DN 2 F), km 42+000-46+555, km 34+70542+000 (L=11,850 km)
DJ 207 H: DN 2 F (Vaslui) - Fabrica Ceramica - Chiţoc - Poiana Căprioarei Tabăra de Copii, km 2+500-8+500 (L=6,000 km)
DJ 244 D: Huşi (DN 24 B) - Limita jud. Iaşi, km 8+800-25+500 (L=16,700 km)
DJ 245 A: Muntenii de Jos (DN 24) - Lipovăţ - Suceveni - Bogdana - Similişoara Găvanu - Morăreni - Ghergheşti - Vala Lupului - Lunca - Siliştea - Iana (DJ 243),
km 19+500-26+000 (L=6,500 km)
DJ 247 : Limită judeţ Iaşi - Codăeşti - Emil Racoviţă - Dăneşti - Bereasa - Telejna
- Zăpodeni - Bălteni - Bejeneşti - Sauca - DN 2F (Laza), km : 27+060 - 41+060, km
: 41+060 - 50+174, km : 60+074 - 62+074, km : 62+074 - 66+659 (L=29,699 km)
DJ 248 A : Lim. jud. Iaşi-Siliştea-Huc-Plopoasa-Rafaila - Buda - DJ 207E (Oşeşti),
Km 51+525-64+525,km64+525-68+355,km72+355-74+355 (L=18,830km)
DJ 284 : DN 24 B (Huşi)-Epureni-DudaPăltiniş-Fundătura-Arsura-DN 28
(Ghermăneşti), km 1+850-14+950 (L=13,100 km)
DJ 159 A: Băceşti (DJ 159, km 0+000) – Gîrceni – Pungeşti (DJ 159) , km 0+70910+720 (L = 10,011 km)
DJ 241 C: Limita jud. Bacău (Stejarul) – Doagele – Poiana Pietrei – Dragomireşti
(DN 2 F),, km 24+000-32+625 (L = 8,625 km)
DJ 242 C: Limita jud. Galaţi (Gara Docăneasa) – Limita jud. Galaţi (Gara
Tălăşmani) , km 6+000-14+000 (L = 8,000 km)
DJ 245 B: Ghergheşti (DJ 245 A) – Corodeşti – Chetrosu – Draxeni – Rugăria –
Ivăneşti (DN 2 F) 0+000-18+130 (L = 18,130 km)
DJ 280: Lim.judIaşi-Ţibăneşti-DN 15D(Bacesti), km 43+280-47+980(L=4,700 km
DJ 248 G: DJ 248 A – Mănăstirea Rafaila , km 0+000-2+500 (L = 2,500 km)
DJ 243B : Barlad(DJ243)-Crang -Ciocani-Movileni -Coroiestii de SusLim.Jud.Bacau,km 7+020-23+350(L=16,330km)
DJ244M :DN 24 (Crasna) - Albeşti - Idrici de Sus - DJ 244 A (Idrici de Sus) , km
4+430-12+180, (L=7,750 km)
102Întretinere curentă pe timp de iarnă
Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice,
TOTAL, din care:
C.
107Siguranţa rutieră
II
CHELTUIELI DE CAPITAL, TOTAL, din care:
Stab. versanti pe DJ 284: Arsura-Pahnesti, Km 15+454-16+300 (0,846 Km) –cofin
Elab.SF+PT+DE pt"Rep.pod peDJ244I peste pârâulSărăţeni, satSărăţeni, km 4+400
Reabilitare DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245 L
(Costeşti), km 3+000-4+000 (1,000 km)
Elaborare SF+PT+DE pt. Reabilit. DJ 207 H: DN 2 F (Vaslui) - Fabrica CeramicaChiţoc-Poiana Căprioarei, km 0+000-1+000, km 2+500-4+200 (2,700 km)
Elaborare SF+PT+DE pentru Reabilitare DJ 244 M: DN 24 (Crasna - Albeşti Idrici de Sus , km 0+000-3+330(3,330km)

49.871
49.998
219.448
41.733
1.859.147
131.973
132.733
81.803

140.647
21.842
49.720

28.538

75.952
66.326
99.361
49.999
29.995
39.992
39.994
49.992
49.992
639.636
130.652
1.060.000
68.736
68.736
5.796.788
220.000
21.419
386.325
69.972
69.972

25

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72

Elaborare SF+PT+DE pentru Reabilitare DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca Deleni - Moreni - DJ 245 L (Costeşti), km 1+600-3+000, km 4+000-4+300, km
11+200-14+000 (4,500 km)
69.972
Elaborare PT+DE pentru Reabilitare DJ 244 I: Murgeni (DN 24 A) - Sărăţeni Măluşteni - DC 67, km 9+100-12+300 (3,200 km)
49.980
Reabilitare DJ 207 H: DN 2 F (Vaslui) - Fabrica Ceramica - Chiţoc - Poiana
Căprioarei, km 0+000-1+043, km 2+500-4+200 (2,743 km)
390.000
Reabilitare DJ 244 E: DN 24 B (Huşi) - Tătărăni - Boţeşti - DN 24 (Micleşti), km
0+000-7+430 (7,430 km)
1.199.676
Reabilit. DJ 245:DN 24(Bîrlad)-Drujeşti-Băcani-Vulpăşeni-Ghicani-Al. VlahuţăBuda - Morăreni - Floreşti - Oprişiţa (DN 2 F) , km 22+700-33+200 (10,500 km)
50.000
Imbracaminte asfaltica pe DJ 246 A: DN 24 (Moara Domnească) - Fereşti Bereasa - DJ 247 (Tătărăni) , km 0+000-1+311 (1,311 km)
650.000
Reab. DJ 248 B: Lim.jud. Iaşi-Negreşti (DN 15 D)-km 65+000-68+740 (3,740 km) 101.640
Elaborare PT şi taxe la treceri peste calea ferată pe DJ 244 B
19.390
Elaborare PT +DE pentru "Reabilitare DJ 246 A: DN 24 (Moara Domnească Fereşti - Bereasa - DJ 247 (Tătărăni), km 1+311-5+834 (4,523 km)
39.984
Elaborare PT+DE pentru Reabilitare DJ 243E: DJ 243 B - Coroieşti, km 3+0006+380 (3,380 km)
59.975
Elaborare documentaţie tehnico-economică pt. DJ 243 A: Pogana (DJ 243) Crîngu Nou - Ciocani - Iveşti - Pogoneşti - Tutova - Criveşti - Pochidia - Satu Nou
- Limita jud. Galaţi, km 20+840-22+740,km31+370-33+570(4,100km)
69.972
Elab. documentaţie tehnică: SF+PT+DE pt. Reab. drum jud. DJ 242 F: Trestiana
(DJ 242) - Grăjdeni – Mănăstirea Grăjdeni, km 0+000-13+900, (L = 13,900km)
50.000
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitarea si modernizarea
drum jud. DJ 244 J: DN 24 A (Epureni) – Horga, km 0+000-6+250 (L = 6,250 km)
30.000
Reab.DJ244M(Crasna)-Albesti-Idrici Sus-DJ244A, km 0+000-2+705(L=2,705 km) 10.000
Reab.DJ246:DJ247(Codaesti)-Rediu Galian-Tacuta-Focsasca-Lim.jud.Iasi, km
5+499-12+635 (L=7,136 km)
51.173
Reab.DJ244C:Husi(DN 24B)-Padureni-Leosti-Valeni-Urlati-D.Cantemir-DJ 244A
(Musata), km 0+000-8+000, km 8+000-12+000, km 20+800-22+800 (L=14,000km 2.187.338
ANEXA Nr. 7
la Hotararea nr.2/29 ian. 2010
LISTA
obiectivelor de investitii cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2009
virari de credite bugetare
U.M.=lei

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

1 TOTAL CHELTUIELI din care :
2 A. Lucrari in continuare
3 B. Lucrari noi , din care:
4 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
5 C. Alte cheltuieli de investitii
6 51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
7 -Consiliul judetean Vaslui
8 C. Alte cheltuieli de investitii
9 60.02. APARARE
10 -Consiliul judetean Vaslui
11 C. Alte cheltuieli de investitii
12 61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
13 - Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
14 C. Alte cheltuieli de investitii
15 65.02 INVATAMANT
16 -Consiliul judetean Vaslui

Suma
40.836.844
13.554.006
24.358.227
14.416.782
2.924.611
409.174
409.174
409.174
5.128
5.128
5.128
20.000
20.000
20.000
1.002.551
455.351
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17 C. Alte cheltuieli de investitii
455.351
18 -Centrul scolar de educatie incluziva "Aurora" Vaslui
2.000
19 C. Alte cheltuieli de investitii
2.000
20 -Centrul scolar pentru educatie incluziva " C. Pufan" Vaslui
541.000
21 A. Lucrari in continuare
531.000
22 - Sala de sport
531.000
23 C. Alte cheltuieli de investitii
10.000
24 - Centrul judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui
4.200
25 C. Alte cheltuieli de investitii
4.200
26 66.02 SĂNĂTATE
570.000
27 - Consiliul judetean Vaslui
570.000
28 A. Lucrari in continuare
70.000
29 - "Demolare pavilion 2 si 3 Spitalul Vaslui si imprejmuire gard"
70.000
30 C. Alte cheltuieli de investitii
500.000
31 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
46.732
32 -Biblioteca judeteana Vaslui
46.732
33 A. Lucrari in continuare
46.732
34 -Amenajare si modernizare sediu Biblioteca judeteana Vaslui
46.732
35 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
160.000
36 - Consiliul judetean Vaslui
160.000
37 C. Alte cheltuieli de investitii
160.000
38 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
307.460
39 -Consiliul judetean Vaslui
307.460
40 A. Lucrari in continuare
307.460
41 -Reabilitare si refunctionalizare bloc G1Barlad
307.460
43 74.02. PROTECTIA MEDIULUI
10.051.000
44 - Consiliul judetean Vaslui
10.051.000
45 A. Lucrari in continuare
10.000.000
- Reabilitare sistem de alimentare cu apa,a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a
46
10.000.000
apelor uzate din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti
47 C. Alte cheltuieli de investitii
51.000
48 80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA
24.350
49 -Consiliul judetean Vaslui
24.350
50 C. Alte cheltuieli de investitii
24.350
51 84.02. TRANSPORTURI
25.717.884
52 -Consiliul judetean Vaslui
25.717.884
53 A. Lucrari in continuare
2.598.814
54 -Stabilizare versanti la DJ 284:Arsura-Pahnesti,km. 15+454-16+300 (0,846 km) - cofinantare 420.000
- ReabilitareDJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) -Zizinca- Deleni - Moreni- DJ 245 L (Costesti),km
55
386.325
3+000-4+000 (1,000km)
-Reabilitare DJ 207 H:DN2 F(Vaslui) -Fabrica Ceramica -Chitoc-Poiana Caprioarei,km 0+00056
390.000
1+043,km 2+500-4+200 (2,743km)
57 Reab.DJ 244E: DN 24B(Husi)-Tatarani-Botesti-DN 24 (Miclesti),km 0+000-7+430 (7,430km) 1.199.676
- Reabilitare DJ 245: DN 24 (Barlad) -Drujesti-Bacani-Vulpaseni-Ghicani-Al.Vlahuta -Buda58
50.000
Morareni-Floresti - Oprisita (DN 2 F),km 22+700-33+200(10,500km)
-Reabilitare DJ 246 : DJ 247 (Codaesti) - Rediu Galian-Tacuta-Focsasca-Limita jud.Iasi
59
51.173
5+499-12+635 (L=7,136 km)
60 - Reabilitare DJ 248 B : limita jud.Iasi -Negresti (DN 15D), km65+000-68+740(3,740km)
101.640
61 B. Lucrari noi
22.019.951
-Imbracaminte asfaltica pe DJ 246 A: DN 24 (Moara Domneasca) -Feresti- Bereasca - DJ 247
62
650.000
(Tatarani),km 0+000-1+311(1.311 km))
-Reabilitare DJ 244M : DN 24(Crasna) - Albesti-Idrici de Sus -DJ244A (Idrici de sus), km
63
10.000
0+000-2+705 (L= 2,705 km)
64 -Reabilitare DJ 207 E Rediu-Negresti
236.470
65 -Reabilitare DJ 248 A limita Jud.Iasi-DJ 207 Buda (Osesti)
237.170
-Reabilitare DJ 244 E din DN 24 B (Husi) -Tatarani - Botesti -DN 24 (Miclesti) (km.19+60066
644.070
23+600 si 25+350-25+750)
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-Reabilitare DJ 244 C : Husi (DN 24 B) -Padureni - Leosti - Valeni -Urlati -D.Cantemir -DJ
67 244 A (Musata) km. 0+000-8+000,km 8+000-12+000,km 20+800-22+800 (L =14,000 km) si
2.602.233
km. 12+000-14+500
68 -Reabilitare DJ 159 E Garceni (DJ 159 A) Malinesti - Manastirea Malinesti km.2+000
155.375
69 -Reabilitare DJ 248 F : din DN 15 D (Negresti) Limita jud. Iasi km. 1+800 -3+ 726
464.597
-Reabilitare DJ 243: din DN 24 (Barlad) -Pogana - Iana- Vadurile- Iezer -Puiesti -Fântânele 70
4.941.530
Rădeni - Dragomireşti (DN 2F) ;km. 0+000-23+400 si 27+900-52+500
71 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
12.078.506
72 -Reabilitare si modernizare 1DJ 244 B Cretesti de Sus-Murgeni
12.078.506
73 C. Alte cheltuieli de investitii
1.099.119
74 87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
2.522.565
75 -Consiliul judetean Vaslui
2.522.565
76 B. Lucrari noi
2.338.276
77 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
2.338.276
78 -Reabilitarea Centrului cultural istoric al Municipiului Barlad
2.338.276
79 C. Alte cheltuieli de investitii
184.289
ANEXA nr.7 a
la Hotararea nr.2/29 ian. 2009

Nr.
crt.
1
2
3
4
5

6

7

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2009
virari de credite bugetare
UM = lei
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de
Canti Preţ
U.M
Valoare
investiţii
-tate unitar
lei
x
x
TOTAL CHELTUIELI
2.924.611
lei
x
x
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
409.174
lei
x
x
-Consiliul judetean Vaslui
409.174
-PT+ taxe, avize, acorduri si executie pt.Consolidare Palat
lei
x
x
200.000
administrativ
-Plotter format A0 - la proiectul "Consolidarea capacitatii
autoritatilor publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in
buc 1
17.630
17.630
gestionarea infrastructurii transfrontaliere"
-Scanner format A0 -la proiectul "Consolidarea capacitatii
buc 1
25.370
25.370
autoritatilor publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in
gestionarea infrastructurii transfrontaliere"
- Scanner format A3 - la proiectul "Consolidarea capacitatii
autoritatilor publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in
buc 1
13.330
13.330
gestionarea infrastructurii transfrontaliere"
-Calculator +monitor 20" - la proiectul "Consolidarea capacitatii
buc 2
5.160
10.320
autoritatilor publice locale din jud.Vaslui si raionul Leova in
gestionarea infrastructurii transfrontaliere"
-TVA pt.dotari finantate din contributie proprie
lei
x
x
12.664
-TVA pt.dotari finantate din fonduri nerambursabile
lei
x
x
23.665
-Soft raster to vector
buc 1
1.290
1.290
-TVA la proiectul " Consolidarea capacitatii autoritatilor publice
locale din jud.Vaslui si raionul Leova in gestionarea infrastructurii
lei
x
x
88.450
transfrontaliere" (din dotari finantate din contributie proprie si din
finantari nerambursabile)
-TVA la proiectul "Managementul de calitate la Consiliul judetean
lei
x
x
355
Vaslui"( pt.dotari)
-TVA la proiectul "Europarteneri"( pt. dotari)
lei
x
x
7.600
-Programe antivirus
buc 52 163,46
8.500
lei
x
x
60.02. APARARE
5.128
lei
x
x
-Consiliul judetean Vaslui (Centrul Militar)
5.128
- calculator (cu licente sistem operare)
buc 2 2.200,00
4.400
sistem DELL-E 450-COMPUTING SYSTEMS(restanta din an 2008) lei
x
x
728
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55

56
57
58
59

61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
- Retea structurata voce-date a Centrului judetean pentru Coordonarea
si Conducerea Interventiei
65.02 INVATAMANT
-Consiliul judetean Vaslui
-Cofinantare microbuz transport persoane
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul de investitie ,,
Centru pentru educatie incluziva Negresti (inclusiv avize)
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul de investitie ,,
Centru pentru educatie incluziva Husi (inclusiv avize)
- TVA pt.microbuz transport persoane -proiect "Centrul
transfrontalier de resurse pt.educatia incluziva -Pentru Copii!"
-TVA pt.echipament video si instalatie sonorizare - proiect "Centrul
transfrontalier de resurse pt.educatia incluziva -Pentru Copii!"
-Centrul scolar de educatie incluziva "Aurora" Vaslui
- robot de bucatarie restanţă din anul 2008
-Centrul scolar pentru educatie incluziva " C. Pufan" Vaslui
- cheltuieli pt. diriginre santier
Centrul judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui
- Program de contabilitate
66.02 SĂNĂTATE
-Consiliul judetean Vaslui
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Reabilitarea,
modernizarea si echiparea Spitalului judetean de urgenta Vaslui"
68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
-Consiliul judetean Vaslui
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Reabilitarea,
modernizarea si dotarea Centrului medico-social Ghermanesti"
(inclusiv avize)
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Reabilitarea,
modernizarea si dotarea Centrului medico-social Codaesti" (inclusiv
avize)
74.02. PROTECTIA MEDIULUI
- Consiliul judetean Vaslui
- Avize
80.02 ACTIUNI GEN. ECON.,COMERCIALE SI DE MUNCA
-Consiliul judetean Vaslui
- Taxe ISC si Casa Constructorului
84.02. TRANSPORTURI
-Consiliul judetean Vaslui
-Elaborare S.G. P.T. si D.D.E., taxe, comisioane, ridicare topografica,
identificare proprietari teren, expertiza, verificator proiecte, pentru "
Consolidare terasamente la DJ 243, km 8+500-km 9+500,com.Perieni"
- Elaborare S.F. P.T. si D.E. , taxe, comisioane verificator proiecte
pentru " Stabilizare versanti la DJ 244C, Husi-Padureni,km 0+600km 2+200"
- Elaborare S.F. P.T. D.E. taxe,comisioane, documentatie cadastrala,
verificator proiecte, pentru "Amenajare ravena la DJ 245 D, km
27+700-km 27+500,localitatea Fundu Vaii,com. Lipovat
-Elaborare SF+PT+DE pe DJ 207 H:DN2 F(Vaslui) -Fabrica Ceramica
-Chitoc-P. Caprioarei,km 0+000 -1+000, km 2+500 -4+200 (2,700km)
-Elaborare SF+PT+ DE pentru Reabilitare DJ 244 M : DN24 (Crasna Albesti- Idrici de Sus,km 0+000-3+330km(3,330km) )
-Elaborare SF+PT+DE pentru Reabilitare DJ 245E:DN24
(Bulboaca)- Zizinca-Deleni- Moreni -DJ 245 L (Costesti),km1+6003+000,km4+000-4+300,km11+200-14+000 (4,500 km)

lei
lei

x
x

x
x

20.000
20.000

lei

x

x

20.000

lei
lei
lei

x
x
x

x
x
x

471.551
455.351
58.001

lei

x

x

130.000

lei

x

x

220.000

lei

x

x

33.250

lei

x

x

14.100

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

2.000
2.000
10.000
10.000
4.200
4.200
500.000
500.000

lei

x

x

500.000

lei
lei

x
x

x
x

160.000
160.000

lei

x

x

80.000

lei

x

x

80.000

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

51.000
51.000
51.000
24.350
24.350
24.350
1.099.119
1.099.119

lei

x

x

100.000

lei

x

x

50.000

lei

x

x

40.000

lei

x

x

69.972

lei

x

x

69.972

lei

x

x

69.972
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73

73

74

77

78

79
75
76
77
78
79
80

-Elaborare PT + DE pentru Reabilitare DJ 244 I: Murgeni (DN 24 A)
- Sarateni - Malusteni - DC 67,km 9+100-12+300 (3,200km)
-PT+DE la Reabilitare DJ 244 E din DN 24 B(Husi) -Tatarani-Botesti
-DN 24 (Miclesti) (km.19+600-23+600 si 25+350-25+750)
-PT+DE la Reabilitare DJ 244 C: Husi (DN 24B) -Padureni-LeostiValeni-Urlati-D.Cantemir-DJ 244 A (Musata) km.12+000-14+500
SF+PT+DE la Reabilitare DJ.159 E Garceni (DJ.159 A) MalinestiManastirea Malinesti km. 2+000-5+000
-SF la Reabilitare DJ 245 C : Bacani (DJ.245) -Baltateni- CepestiRaduesti- Coroiesti - Bogdanita - Schitu (DJ 245 A) km 0+000-25+000
-PT+DE la Reabilitare DJ 248 F : din DN 15 D (Negresti)- Limita jud.
Iasi km. 1+800-3+726
- PT+DE la Reabilitare DJ 243 : din DN 24 (Barlad)- Pogana-Iana Vadurile -Iezer - Puiesti - Fântânele - Rădeni - Dragomireşti (DN 2 F);
km 0+000-23+400 si 27+900-52+500
-Elaborare PT si taxe la treceri peste calea ferata pe DJ 244 B
-Elab.PT+DE pt. Reabilitare DJ 246 A : DN 24 (Moara Domneasca Feresti -Bereasca - DJ247 (Tatarani), km 1+311-5+834 (4,523 km)
- PT+DE la Reabilitare DJ 243E : DJ 243 B - Coroiesti, km 3+000 -6
+380 (3,380km)
- PT la Reabilitare DJ 207 E Rediu- Negresti
- PT la Reabilitare DJ 248 A limita jud.Iasi -DJ 207 Buda (Osesti)
-Elaborare documentatie tehnico-economica DJ 243 A :pentru
Pogana (DJ243)-Crang -Nou-Ciocani-Ivesti-POGONESTI-TutovaCrivesti-Pochidia-Satu-Nou-Limita jud.Galati, km 20+840-22+740,km
31+370-33+570 (4,100 km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum
judeţean DJ 245 B: Ghergheşti (DJ 245 A) – Corodeşti – Chetrosu –
Draxeni-Rugăria-Ivăneşti (DN 2 F), km 0+000-18+130 (L=18,130 km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum
judeţean DJ 242 F: Trestiana (DJ 242) - Grăjdeni – Mănăstirea
Grăjdeni, km 0+000-13+900, (13,900 km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum
judeţean DJ 244 J: DN 24 A (Epureni) – Horga, km 0+000-6+250
(L = 6,250 km)
Elaborare documentatie tehnica PT+DE pentru Reabilitare drum
judetean DJ 245A :Muntenii de Jos(DN 24 )-Lipovat-SuceveniBogdana-Similisoara -Gavanu-Morareni-Gherghesti-Valea LupuluiLunca-Silistea-Iana(DJ243),km 0+000-31+000,km34+00037+069(34,069 km)
Elaborare documentatie tehnica PT+DE pentru Reabilitare drum
judeteanDJ 247 :lim.jud.Iasi -Codaesti-Emil Racovita-DanestiBereasa-Telejna-Zapodeni-Balteni-Bejenesti-Sauca-Dn2F(Laza)
km26+060+68+659 (42,599 km)
Elaborare documentaţie tehnică: SF+PT+DE pentru Reabilitare drum
judeţean DJ243 B: Bîrlad (DJ 243) Crîng – Ciocani – Movileni –
Coroieşti de Sus – Limita jud. Bacău,km 0+000-23+350 (23,350 km)
-Elaborare SF+PT+DE pentru "Reparaţii capitale pod pe DJ 244 I
peste pârâul Sărăţeni, sat Sărăţeni, Km 4+400"
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
-Consiliul judetean Vaslui
-Studiu geotehnic =1.150;Studii de solutii =18.000;Proiect tehnic
(PT+CS)=14539lei la proiectul "Reabilitarea Centrului cultural istoric
al municipiului Barlad"
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Complex
muzeal- Satul moldovenesc"
-Documentatie tehnico-economica pentru proiectul "Centrul balnear
Ghermanesti - potential turistic transfrontalier"

lei

x

x

49.980

lei

x

x

55.930

lei

x

x

35.105

lei

x

x

44.625

lei

x

x

100.000

lei

x

x

35.403

lei

x

x

58.470

lei

x

x

19.390

lei

x

x

39.984

lei

x

x

59.975

lei
lei

x
x

x
x

13.450
15.500

lei

x

x

69.972

lei

x

x
0

lei

x

x
50.000

lei

x

x
30.000

lei

x

x
0

lei

x

x
0

lei

x

x
0

lei

x

x

21.419

lei
lei

x
x

x
x

184.289
184.289

lei

x

x

33.689

lei

x

x

75.600

lei

x

x

75.000

30

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al jud. Vaslui pe anul 2009
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile Legilor nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 şi nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
supun astăzi, atenţiei dumneavoastră, ultima rectificare a bugetului local al judeţului Vaslui, pentru
anul 2009.
Potrivit art. 8 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectul rectificării bugetului local al judeţului Vaslui a fost afişat la sediul
instituţiei şi publicat pe pagina de internet a Consiliului judeţean Vaslui, asigurându-se în acest mod
posibilitatea de a se lua la cunoştinţă de către toţi cetăţenii interesaţi de prevederile acestuia şi
formularea eventualelor contestaţii.
Prezentul proiect de hotărâre este rezultatul,în principal, a situaţiei ce s-a derulat în ultima
parte a lunii decembrie 2009 şi anume aceea că Autoritatea de Sănătate Publică Vaslui, a virat
suplimentar la bugetul Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti, suma de 4.747 lei în vederea
finanţării cheltuielilor de personal pentru cadrele medicale din cadrul instituţiei. Deoarece această
sumă avea în vedere drepturile salariale din anul 2009, ea a şi fost plătită salariaţilor instituţiei.
Prin această rectificare, noi punem de acord situaţia scriptică cu cea faptică.
În sinteză, proiectul ultimei rectificări a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009,
cuprinde la venituri suplimentarea acestora cu suma de 2.427.655 lei.
Totodată, ca urmare a faptului că în ultima parte a lunii decembrie 2009 la partea de venituri a
bugetului local a judeţului Vaslui, s-au încasat sume substanţiale la diferite subcapitole, se impune
modificarea acestora astfel încât să nu existe diferenţe semnificative între program şi încasări.
Pentru punerea de acord a programelor, cu încasările, în proiectul de hotărâre am propus
suplimentarea programului la încasări astfel:
• cote defalcate din impozitul pe venit, cu suma de 1.629.510 lei;
• sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
cu suma de 676.816 lei;
• taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare, cu suma de 303.266
lei;
• venituri din concesiuni şi închirieri, cu suma de 17.662 lei;
• alte venituri din dobânzi, cu suma de 42.586 lei;
• subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială, cu
suma de 4.747lei;
• Fondul European de Dezvoltare Regională, cu suma de 2.320.956 lei.
La partea de venituri avem şi trei situaţii în care programarea veniturilor se situează sub
nivelul încasărilor şi anume:
• taxa asupra mijloacelor de transport, cu suma de 47.140 lei;
• vânzări de bunuri şi servicii, cu suma de 182.472 lei;
• programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013, cu suma de 2.338.276 lei.
Ca urmare a faptului că unul din principiile care stau la baza elaborării şi aprobării bugetelor
locale îl constituie „echilibrul”, am propus cheltuielile totale, egale cu veniturile totale, în sumă de
2.427.655 lei.
Dacă avem în vedere clasificaţia economică a indicatorilor bugetari, se poate observa că am
propus suplimentarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale cu suma de
2.427.655 lei şi a transferurilor între unităţi ale administraţiei publice, cu suma de 4.747 lei.
Dacă avem în vedere modificările pe capitole bugetare, subliniez că am propus modificări la 2
capitole bugetare şi anume:
La capitolul „alte servicii publice generale” am propus suplimentarea fondurilor cu suma de
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2.422.908 lei, în totalitate, la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale.
La capitolul „sănătate”, transferurile din bugetul consiliului judeţean pentru finanţarea
unităţilor de asistenţă medico-socială se suplimentează cu suma de 4.747 lei. Suma provine din
bugetul Autorităţii de Sănătate Publică Vaslui şi vizează suplimentarea cheltuielilor de personal la
Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă propun să aprobaţi proiectul rectificării a IX-a a
bugetului local al judeţului Vaslui pentru anul 2009, în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.3/2010
privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2009
având în vedere raportul Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere adresa Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti nr.1/04.01.2010;
având în vedere prevederile art.1 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. 164/2009 privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009 şi Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
judeţean Vaslui nr. 323/2009 privind virarea de credite bugetare pe articole de cheltuieli în cadrul
aceluiaşi capitol bugetar pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- leiVENITURI TOTALE:
+4.747
din care:
- subvenţii pentru instituţiile publice
+4.747
Art.2.- La partea de cheltuieli, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr. 164/2009 privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009 şi Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
judeţean Vaslui nr. 323/2009 privind virarea de credite bugetare pe articole de cheltuieli în cadrul
aceluiaşi capitol bugetar pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:
- leiCHELTUIELI TOTALE:
+4.747
din care:
- cheltuieli de personal
+4.747
Art.3.- Sinteza bugetului instituţiilor publice şi acţiunilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2009, 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 la capitolul „sănătate” se suplimentează cu suma de 4.747 lei la cheltuielile
de personal.
Art.5.- Detalierea bugetului rectificat a Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti, este
redată în anexa nr.4.
Art.6.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr.5 şi 5a.
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Art.7.- Anexele nr.1-5a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 29 ianuarie 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.3/29 ian. 2010
SINTEZA
bugetului instituţiilor publ. şi activităţilor finaţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2009
Rectificarea a VI-a
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
A. TOTAL VENITURI
11.333.561 4.747 11.338.308
l. VENITURI CURENTE
988.900
0
988.900
C. VENITURI NEFISCALE
988.900
0
988.900
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
988.900
0
988.900
33.10 Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
983.350
0
983.350
33.10.08 Venituri din prestări servicii
182.850
0
182.850
33.10.13 Contribuţia de intreţinere a persoanelor asistate
800.500
0
800.500
35.10 Amenzi, penalitati si confiscari
2.550
0
2.550
35.10.01 Venituri din amenzi şi alte sancţ aplicate potrivit dispoziţiilor legale 2.550
0
2.550
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
3.000
0
3.000
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări
3.000
0
3.000
IV.
SUBVENŢII
9.902.866 4.747 9.907.613
43.10 Subvenţii de la alte administraţii
9.902.866 4.747 9.907.613
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
8.894.371 4.747 8.899.118
43.10.10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale
1.008.495
0
1.008.495
45.10 Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 441.795
0
441.795
45.10 .01 Fondul European de Dezvoltare Regională
441.795
0
441.795
45.10.01.03 Prefinanţare
441.795
441.795
B. TOTAL CHELTUIELI
11.333.561 4.747 11.338.308
01. CHELTUIELI CURENTE
9.779.881 4.747 9.784.628
10. Cheltuieli de personal
7.021.250 4.747 7.025.997
20. Bunuri şi servicii
2.469.831
0
2.469.831
55. Alte transferuri
288.800
0
288.800
56.01.01 Finanţarea naţională
66.269
0
66.269
56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene
375.526
0
375.526
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
1.111.885
0
1.111.885
71. Active nefinanciare
1.111.885
0
1.111.885
71.01 Active fixe
1.111.885
0
1.111.885
ANEXA Nr. 2
la Hotarârea nr.3/29 ian. 2010
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pe anul 2009
Rectificarea a VI-a
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE:
11.333.561 4.747 11.338.308
01. CHELTUIELI CURENTE
9.779.881 4.747 9.784.628
10. Cheltuieli de personal
7.021.250 4.747 7.025.997
20. Bunuri şi servicii
2.469.831
0
2.469.831
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55. Alte transferuri
56.01.01 Finanţarea naţională
56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
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 pt. accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizatii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
66.10 SĂNĂTATE
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.30 Alte active fixe
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 pt. accidente de muncă şi boli profes.
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

288.800
66.269
375.526
1.111.885
1.111.885
1.111.885

0
0
0
0
0
0

288.800
66.269
375.526
1.111.885
1.111.885
1.111.885

944.400
944.400
847.000
683.808
163.192
117.552
2.976
35.638
921
6.105
97.400
82.590
210
5.500
1.500
1.600
6.000

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

944.400
944.400
847.000
683.808
163.192
117.552
2.976
35.638
921
6.105
97.400
82.590
210
5.500
1.500
1.600
6.000

1.701.048
692.553
603.553
475.045
128.508
97.988
2.360
24.459
1.316
2.385
89.000
89.000
1.008.495
1.008.495
1.008.495
1.000.000
8.495

4.747
4.747
4.747
4.747
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.705.795
697.300
608.300
479.792
128.508
97.988
2.360
24.459
1.316
2.385
89.000
89.000
1.008.495
1.008.495
1.008.495
1.000.000
8.495

5.571.800
5.557.660
4.371.129
3.412.342
958.787
716.963
17.792
185.607
10.715
27.710
897.731
660.800
5.000
28.184
18.525
16.000

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

5.571.800
5.557.660
4.371.129
3.412.342
958.787
716.963
17.792
185.607
10.715
27.710
897.731
660.800
5.000
28.184
18.525
16.000
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20.12 Consultanţa şi expertiză
20.13 Pregătire profesională
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 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 pt. accidente de muncă si boli profes.
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
20.05 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
56.01 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
71.01.01 Construcţii
71.01.30 Alte active fixe

0
11.800
0
157.422
288.800
288.800
288.800
14.140
14.140
14.140
4.000
840
9.300

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

0
11.800
0
157.422
288.800
288.800
288.800
14.140
14.140
14.140
4.000
840
9.300

3.116.313
2.585.268
1.199.568
954.624
244.944
184.872
4.380
46.876
2.575
6.241
1.385.700
350.027
18.822
836.266
13.544
18.382
3.519
350
1.100
0
143.690
441.795
66.269
375.526
89.250
89.250
89.250
0
89.250

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

3.116.313
2.585.268
1.199.568
954.624
244.944
184.872
4.380
46.876
2.575
6.241
1.385.700
350.027
18.822
836.266
13.544
18.382
3.519
350
1.100
0
143.690
441.795
66.269
375.526
89.250
89.250
89.250
0
89.250

ANEXA Nr. 3
la Hotarârea nr.3/29 ian. 2010
SINTEZA
cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe ordonatori de credite, pe anul 2009
Rectificarea a VI-a
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE
11.333.561 4.747 11.338.308
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
944.400
0
944.400
-Serviciul public comunitar de evidenţa persoanei Vaslui
944.400
0
944.400
66.10 SĂNĂTATE
1.701.048 4.747 1.705.795
- Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
352.253
4.747
357.000
- Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti
340.300
0
340.300
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-Spitalul de urgenţă Vaslui
67.10 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE
-Teatrul "V.I.Popa " Bârlad
-Muzeul "V.Pârvan" Bârlad
-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
-Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti
-Centrul de asistenţă medico-sociala Ghermăneşti

1.008.495
5.571.800
2.037.000
1.906.800
1.628.000
3.116.313
700.000
1.624.484
656.500
135.329

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.008.495
5.571.800
2.037.000
1.906.800
1.628.000
3.116.313
700.000
1.624.484
656.500
135.329

ANEXA Nr. 4
la Hotărârea nr.3/29 ian. 2010
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2009
Subvenţii de la Autoritatea de Sănătate Publică
Rectificarea a VI-a
CAP 66.10 Sănătate

U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
352.253
4.747
357.000
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
352.253
4.747
357.000
TOTAL CHELTUIELI
352.253
4.747
357.000
01. CHELTUIELI CURENTE
352.253
4.747
357.000
10. Cheltuieli de personal
306.253
4.747
311.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
241.585
4.747
246.332
10.03 Contribuţii
64.668
0
64.668
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
48.657
48.657
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
1.189
1.189
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
12.295
12.295
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
684
684
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
1.843
1.843
20. Bunuri şi servicii
46.000
0
46.000
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
46.000
46.000
ANEXA Nr.5
la Hotarârea nr.3/29 ian. 2010
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, pe anul 2009
Rectificarea a VI-a
U.M.= lei

Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Denumirea obiectivelor de investiţii

Program
rectificat

TOTAL CHELTUIELI
A. Investiţii în continuare
B. Investiţii noi din care:
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională
C. Alte cheltuieli de investiţii
66.10 SĂNĂTATE
-Spitalul de urgenţă Vaslui
A. Investiţii în continuare
C. Alte cheltuieli de investiţii
- Consolidare ATI la Spitalul de urgenţă Vaslui
67.10 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
-Muzeul "V.Pârvan"Bârlad
C. Alte cheltuieli de investiţii

1.536.530
1.000.000
424.645
424.645
111.885
1.008.495
1.008.495
1.000.000
8.495
1.000.000
14.140
14.140
14.140
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14
15
16
17
18
19

68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Centrul medico-social Băceşti
B. Investiţii noi
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala, din care:
-Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti
C. Alte cheltuieli de investiţii

513.895
513.895
424.645
424.645
424.645
89.250

ANEXA Nr. 5 a
la Hotarârea nr.3/29 ian. 2010
LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finanţare din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2009
Rectificarea a VI-a
U.M=lei
Nr.
Preţ
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii U.M. Cantitate
Valoare
crt.
unitar
1 TOTAL CHELTUIELI
x
x
x 111.885
2
66.10 SĂNĂTATE
x
8.495
3 -Spitalul de urgenţă Vaslui
x
x
x
8.495
lei
x
5.842 5.842
4 - taxă ISC Vaslui
lei
x
2.653 2.653
5 - asistenţă tehnică
6
67.10 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE
x
x
x 14.140
7 -Muzeul "V.Pârvan"Bârlad
x
x
x 14.140
buc.
1
841
841
8 -videoproiector
buc.
1
611
611
9 -aparat foto
buc.
1
2.261 2.261
10 -detector metale
buc.
1
1.127 1.127
11 - laptop
lei
x
x
4.000
12 -expertiza tehnica Planetariu
lei
x
x
5.300
13 -proiect amplasare Planetariu
14 68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
x
x
X 89.250
15 -Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
x
x
x 89.250
lei
x
x 89.250
16 -Proiectare lucrări

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi a
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009
În conformitate cu prevederile Legilor nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi nr.215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu
modif. şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră ultima rectificare a bugetului
instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009.
La întocmirea proiectului rectificării bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009, am avut în vedere respectarea actelor normative
în vigoare privind priorităţile ce se impun în asigurarea condiţiilor materiale şi a surselor de finanţare
pentru funcţ. instituţiilor social-culturale şi a serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a pers.
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 2009 a fost publicat pe pagina de internet a Consiliului
judeţean Vaslui, asigurându-se în acest mod posibilitatea de a se lua la cunoştinţă de către toţi
cetăţenii interesaţi de prevederile acestuia şi formularea eventualelor contestaţii.
Modificările care se regăsesc în proiectul de hotărâre, se datorează sumei pe care Autoritatea
de Sănătate Publică Vaslui a virat-o suplimentar faţă de prevederile bugetului Centrului de asistenţă
medico-socială Băceşti.
În sinteză, proiectul rectificării bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral
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sau parţial din venituri proprii pe anul 2009, cuprinde la venituri suplimentarea fondurilor cu suma de
4.747 lei, integral la subvenţii pentru instituţii publice.
Cum unul din principiile care stau la baza întocmirii bugetului instituţiilor publice şi a
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, este „echilibru”, am propus ca şi
cheltuielile totale să se suplimenteze cu suma de 4.747 lei.
În cadrul clasificaţiei funcţionale a indicatorilor bugetari au intervenit modificări numai la
capitolul „sănătate”.
La acest capitol am propus suplimentarea fondurilor cu suma de 4.747 lei la cheltuieli de
personal. Această sumă a fost virată suplimentar, de Autoritatea de Sănătate Publică Vaslui, în bugetul
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti în vederea finanţării cheltuielilor de personal la
personalul medical din cadrul acestei instituţii.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele precizate mai sus, vă propun să aprobaţi proiectul rectificării bugetului
instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009 în
forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.4/2010
pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2009 privind aprobarea proiectului „Achiziţionare
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în
situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în
Regiunea Nord - Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin Judeţului Vaslui
având în vedere Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;
având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere adr. Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Euronest nr. 93 din 8.01.2010;
având în vedere dispoziţiile art.11, art.12, art.13 şi art.91 alin.(1) lit.b) şi lit.f) şi art. 97 din
Legea nr. 215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Art.I - Hotărârea nr.99/2009 privind aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente
specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă,
acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord - Est”, a
cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin Judeţului Vaslui se modifică după cum
urmează:
1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,, Art. 2- Se aprobă bugetul proiectului, astfel:
- Cheltuieli eligibile
= 27.329.406,91 lei
- Cheltuieli neeligibile
= 45.000,00 lei;
- TVA
= 5.201.137,32 lei (5.192.587,32 lei pentru cheltuieli eligibile şi
8.550 lei pentru cheltuieli neeligibile)
TOTAL BUGET PROIECT
= 32.575.544,23 lei.”
2. Articolul 3. se modifică şi va avea următorul cuprins:
,, Art. 3 - Se aprobă suma de 546.588,14 lei (442.736,39 lei + 103.851,75 lei TVA)
reprezentând contribuţia financiară a solicitantului - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST la cheltuielile eligibile (calculată după formula: 2% x cheltuieli eligibile + TVA), în
condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.”
3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
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,, Art.4 - Se aprobă suma de 95.320,23 reprezentând:
- 88.069,56 lei (74.008,03 lei + 14.061,53 lei TVA)- contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui
la cheltuielile eligibile aferente realizării proiectului, inclusiv TVA;
- 7.250,67 lei (6.093,00 lei + 1.157,67 lei TVA) - contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui la
cheltuielile neeligibile aferente realizării proiectului, inclusiv TVA.”
Art.II - Anexa la Hotărârea nr. 99/2009 privind aprobarea proiectului „Achiziţionare
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii
de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin Judeţului Vaslui, se înlocuieşte cu anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 29 ianuarie 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2009 privind aprobarea proiectului
„Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de
intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat
în Regiunea Nord - Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin Judeţului Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
În vederea depunerii ultimei cereri de finanţare pentru atragerea integrală a fondurilor alocate
Regiunii de Dezvoltare Nord-Est în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, personalul
tehnic al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a elaborat, în luna iunie 2009, un
buget fundamentat pe necesarul de echipamente transmis de către fiecare inspectorat judeţean pentru
situaţii de urgenţă. La construirea bugetului s-a luat în considerare inclusiv adresa
nr.
14612/01.07.2009 a Ministerului Administraţiei şi Internelor (transmisă atât inspectoratelor judeţene
pentru situaţii de urgenţă, cât şi consiliilor judeţene), prin care se comunica faptul că, din motive
obiective, achiziţionarea de ambulanţe de către Ministerul Sănătăţii şi cedarea drepturilor de folosinţă
a acestora către M.A.I., conform H.G. 1632/10.12.2008, nu mai este posibilă.
După consultările derulate pe parcursul lunilor septembrie-octombrie 2009 cu reprezentanţii
tuturor inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă din Regiune, a rezultat o nouă listă de
echipamente care reflectă nevoile reale ale populaţiei din aceste judeţe, evitându-se, în acelaşi timp,
dublarea ineficientă a parcului de echipamente.
Astfel a rezultat următoarea listă:
Suceava Vaslui

Nume echipament

Valoare unitară
(mii euro, cu
TVA)

Bacău

Botoşani

Iaşi

Neamţ

Autospecială complexă de
intervenţie, descarcerare şi
acordarea asist. medicale de urg.

200

3 buc.

1 buc.

3 buc.

1 buc.

2 buc.

0 buc.

Ambulanţă de prim-ajutor

75

4 buc.

4 buc.

4 buc.

3 buc.

6 buc.

3 buc.

Ambulanţă de reanimare

150

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

Autospeciale pentru lucru cu apa
si spuma de capacitate medie

200

0

0

1 buc.

1 buc.

0

3 buc.

Autospeciale pentru lucru cu apa
si spuma de capacitate marita

300

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

0

Echipamente pt. dotarea Centr.
Mobil de Comandă şi Control

250

centrul deserveşte întreaga Regiune de Dezvoltare NordEst (toate cele şase judeţe)

39

Nume echipament

Valoare (mii euro, cu TVA)

Valoare unitară
(mii euro, cu
TVA)

Bacău

Botoşani

1.350,00

950,00

Iaşi

Neamţ

Suceava Vaslui

1550,00 1.075,00 1.300,0 975,00
0

Pentru judeţul Vaslui au rezultat următoarele echipamente, în valoare de 1.003.450 euro:
- Ambulanţă de prim-ajutor – 3 buc.x 75 mii euro;
- Ambulanţă de reanimare - 1 buc.x 150 mii euro;
- Autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă de capacitate medie - 3 buc.x 200 mii euro;
- Echipamente pentru dotarea Centrului Mobil de Comandă şi Control - centrul deserveşte
întreaga Regiune de Dezvoltare Nord-Est (toate cele şase judeţe) – proporţional cu
valoarea echipamentelor repartizate.
Astfel, bugetul total al proiectului pentru cea de a doua cerere de finanţare se ridică la
suma de 32.575.544,23 lei şi presupune următoarea structură a cheltuielilor:
- Cheltuieli eligibile
= 27.329.406,91 lei
- Cheltuieli neeligibile
= 45.000,00 lei;
- TVA
= 5.201.137,32 lei (5.192.587,32 lei pentru cheltuieli eligibile şi
8.550 lei pentru cheltuieli neeligibile)
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST va participa la a doua cerere de
finanţare cu suma de 546.588,14 lei (442.736,39 lei + 103.851,75 lei TVA) .
Conform art. 10, pct. 2, al. (c) din Statutul Asociaţiei, co-finanţarea
(2% din cheltuielile eligibile din proiect) va fi asigurată proporţional cu valoarea echipamentelor
alocate de către membrii asociaţi, iar în cadrul celei de-a doua cereri de finanţare judeţului Vaslui îi
revine suma de 95.320,23 reprezentând:
- 88.069,56 lei (74.008,03 lei + 14.061,53 lei TVA)- contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui
la cheltuielile eligibile aferente realizării proiectului, inclusiv TVA;
- 7.250,67 lei (6.093,00 lei + 1.157,67 lei TVA) - contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui la
cheltuielile neeligibile aferente realizării proiectului, inclusiv TVA.
Eventualele depăşiri ale costurilor neeligibile (inclusiv conexe) vor fi suportate, în mod
proporţional cu valoarea echipamentelor achiziţionate prin proiect, de către membrii asociaţi.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST trebuie să facă dovada capacităţii
financiare de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (2%), capacitatea de a
acoperi cheltuielile neeligibile ale proiectului (inclusiv cheltuieli conexe) şi de a asigura resursele
financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a
cheltuielilor. Pentru aceasta, solicitantul va anexa la cererea de finanţare noile hotărâri ale Consiliului
de Administraţie al Asociaţiei de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, precum şi
hotărârile consiliilor judeţene asociate de aprobare a proiectului şi a cotei-parte ce le revine din
cheltuielile aferente derulării proiectului.
Documentele de eligibilitate şi conformitate prevăzute de Ghidul Solicitantului de finanţare în
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3, Domeniul major de intervenţie 3.3,
conţin şi anexarea hotărârii Consiliului de Administraţie şi a fiecărui consiliu judeţean partener prin
care sunt aprobate activităţile la care va participa fiecare judeţ în managementul şi implementarea
proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est”, aşa cum sunt reliefate în Anexă la proiectul de
hotărâre.
Faţă de cele prezentate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl
aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
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ANEXA
la Hotărârea nr.4/2010
Achiziţionare echopamente 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
2.3.6. Calendarul activităţilor
Nr
crt

Activitate/ subasctivitate

Anul I

Organizarea activităţii Unităţii de Implementare a
Proiectului

A.2.1 Convocarea şi derularea şedinţei de constituire
A.3

Publicitatea proiectului şi promovarea serviciilor
create

A.3.1 Organizarea procedurilor de achizitie publica a
serviciilor de publicitate şi informare (elaborarea
documentaţiei, nominalizarea şi convocarea
comisiilor de evaluare, realizarea procedurii de
achiziţie, încheierea contractului).
A.3.2 Susţinerea conferinţei de presă de lansare a
proiectului şi publicarea anunţurilor locale.
A.3.3 Elaborarea şi transmiterea de comunicate de presă
(periodic)

24

A.2

23

A.1.2 Semnarea contractului de finanţare.

22
21
20
19
18
17
16

A..1.1 Vizita la faţa locului pentru verificarea documentelor
de eligibilitate (etapă pre-contractuală).

15
14
13
12

Semnarea contractului de finanţare

7

6
5
4
3
2
1
0

A.1

Anul II
11
10
9
8

Responsabil cu
implementarea
activităţii
OI/ AM POR, CAADIE, MP
MP, RF
OI/ AM POR, CAADIE, MP
UIP
UIP
MP, RA, AM, RF
RA, AM, RF

CA-ADIE, MP,
AM, RCS
RCS
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A.3.4 Conceperea şi distribuirea materialelor de informare
şi amplasarea panourilor de promovare, precum şi a
plăcii permanente. Pregătirea achiziţionării
autocolantelor care vor fi amplasate pe autospecialele
achiziţ (pe măsură ce se recepţionează echipamentele)
A.3.5 Conferinţă de presă de finalizare a proiectului şi
publicarea anunţurilor în presa locală.
A.4

Selectarea firmei care va furniza servicii de
management al proiectului

AM, RTS, C

CA-ADIE, MP şi
RTS
MP, RA, AM, RF

A.4.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire.

RA, AM, RF

A.4.2 Nominalizarea şi convocarea comisiei de evaluare şi
realizarea procedurii de achiziţie

RA, AM, RF

A.4.3 Încheierea contractului de management.
A.4.4 Prestarea serviciilor de management al proiectului.
A.5

Organizarea procedurilor de achiziţie publică
pentru desemnarea furnizorului/ furnizorilor de
echipamente şi autospeciale

A.5.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru
achiziţionarea de:
•
ambulanţe de prim ajutor (24 buc.);
•
ambulanţe de reanimare (6 buc.);
A.5.2 Publicarea anunţului pentru competiţie (SEAP şi
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).
A.5.3 Derularea procedurii de atribuire şi semnarea
contr./contractelor cu furnizorul/furnizorii de bunuri.
A.6

Pregatirea documentatiei in vederea depunerii
cererii de pre-finantare.

MP, RF
MP, RCS
MP, AM, RA, RF,
RT, RTS
RA, RTS, RT, RF

RA, RF
MP, AM, RF
MP, RF

A.6.1 Elaborarea cererii de pre-finanţare.

RF

A.6.2 Depunerea cererii de pre-finanţare la OI.

MP

A.7

Pregatirea si semnarea contractelor de comodat in
vederea cedarii dreptului de utilizare a
echipamentelor ce urmează a fi achizitionate catre
inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta.

MP, RTS, RT
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Livrarea, recepţionarea şi transf. echipamentelor
achizitionate catre utilizatorii agreati.

MP, RTS, RT, AM

A.8.1 Nominalizarea şi convocarea comisiilor de recepţie.

MP, AM, RT, RTS

A.8.2 Livrarea, recepţionarea şi transferul echipamentelor
către locaţiile stabilite.

RT,S AM

A.8

A.9

Evaluarea financiară externă a proiectului (Audit)

AM, RA, RF

A.9.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului
de servicii de audit.

RA, RF

A.9.2 Nominalizarea şi convocarea comisiei de evaluare.

AM

A.9.3 Organizarea procedurilor de achizitie publica a
serviciilor de audit.

AM, RA

A.9.4 Desemnarea câştigătorului şi semnarea contractului.

AM, RF

A.9.5 Prestarea serviciilor de audit.
A.10 Elaborarea rapoartelor intermediare şi a cererilor
de rambursare pentru cheltuielile efectuate cu
achiziţionarea echipamentelor

C, RF
MP, RF, AM

A.11 Organizarea procedurilor de achiziţie publică
pentru desemnarea furnizorului/ furnizorilor de
echipamente şi autospeciale

MP, AM, RA, RF,
RTS, RT

A.11.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru

RA, RTS, RT, RF

achiziţionarea de:
•
autopeciale complexe de intervenţie,
descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de
urgenţă (10 buc.);
•
autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de
capacitate medie (5 buc.);
•
autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de
capacitate mărită (5 buc.);
•
echipamente pentru dotarea centrului mobil
de comanda si control.
A.11.2 Publicarea anunţului pentru competiţie (SEAP şi

RA, RF

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)
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A.11.3 Derularea procedurii de atribuire şi semnarea

MP, AM, RF

contractului/contractelor cu furnizorul/furnizorii de
bunuri.
A.12 Livrarea, recepţionarea şi transferul

MP, RTS, RT, AM

echipamentelor achizitionate catre utilizatorii
agreati.
A.12.1 Nominalizarea şi convocarea comisiilor de recepţie.

MP, AM, RTS, RT

A.12.2 Livrarea, recepţionarea şi transferul echipamentelor

RTS, AM

către locaţiile stabilite.
A.13 Monitorizarea modului de utilizare a

echipamentelor
A.13.1 Evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor

C, MP, AM, RTS,
RT
C, AM, RTS

asumaţi prin proiect (trimestrilal)
Legendă:
CA-ADIE – Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;
OI/ AM-POR – Organismul Internediar / Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional;
C – câştigător al unei proceduri de licitaţie;
UIP – unitatea de implementare a proiectului;
MP – manager de proiect;
AM – asistent manager (reprezentantul fiecărui judeţ în echipa de implementare a proiectului);
RT – responsabil tehnic;
RTS – responsabil tehnic de specialitate;
RA – responsabil achiziţii;
RF – responsabil financiar;
RCS – responsabil comunicare şi secretar.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.5/2010
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de
arendă pentru anul fiscal 2010
având în vedere adresa nr. 92 din 14.01.2010 a Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală Vaslui;
având în vedere dispoziţiile art. 62 alin. (1) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 109 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic – Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole pe anul 2009, preţuri
vehiculate pe piaţă, în vederea evaluării în lei a arendei stabilite în natură pentru anul fiscal 2010,
după cum urmează:
a) grâu
= 0,4 lei/kg
b) porumb boabe
= 0.4 lei/kg
c) floarea soarelui
= 0,8 lei/kg
d) orz
= 0,4 lei/kg
e) struguri pentru vin
= 0,7 lei/kg
Vaslui, 29 ianuarie 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură
în contractul de arendă pentru anul fiscal 2010
În conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu
modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din OUG nr. 138
din 29 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în
cazul în care arenda se exprimă în natură evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale
acestor produse agricole. În acest sens, preţurile medii ale acestor produse agricole se stabilesc prin
hotărâre a consiliului judeţean dată în baza propunerilor direcţiei teritoriale de specialitate a
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Prin adresa Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare rurală Vaslui nr. 92/14.01.2010 s-a
propus ca preţul grâului, care constituie baza calculării valorii arendei stabilite în natură, să fie de 0,4
lei/Kg, porumb boabe – 0,4 lei/Kg, floarea soarelui – 0,8 lei/Kg, orz – 0,4 lei/kg şi struguri pentru vin
– 0,7 lei/kg.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă propun să aprobaţi 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.6/2010
privind înfiinţarea Centrului cultural în cadrul Centrului pentru conservarea şi promovarea
culturii tradiţionale Vaslui
având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui din care
rezultă necesitatea, precum şi propunerea înfiinţării Centrului cultural în cadrul Centrului pentru
conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui care poate asigura resursele umane, materiale şi
financiare în vederea funcţionării structurii ce urmează a se înfiinţa;
având în vedere dispoziţiile art.5, alin.(1) şi art.11 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă
nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu
modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.a), alin.(2), lit.b) şi art.97, alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se înfiinţează Centrul cultural, denumit în continuare Centrul, fără personalitate
juridică, care va funcţiona ca aşezământ cultural în cadrul Centrului pentru conservarea şi promovarea
culturii tradiţionale Vaslui, persoană juridică de drept public, aflat în subordinea Consiliului jud. Vs.
Art.2. – Centrul are sediul în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr. 64.
Art.3. – Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama Centrului se vor
aproba de Consiliul judeţean Vaslui la proxima şedinţă ordinară, la propunerea Centrului pentru
conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui.
Art.4. – (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se finanţează din venituri proprii
şi subvenţii acordate de la bugetul judeţului Vaslui, prin bugetul Centrului pentru conservarea şi
promovarea culturii tradiţionale Vaslui.
(2) Veniturile proprii necesare realizării activităţilor specifice se pot obţine din :
a) organizarea şi participarea în colaborare cu alte instituţii la realizarea de
spectacole şi alte manifestări cultural-artistice;
b) vânzarea biletelor de intrare la spectacole;
c) vânzarea programelor de spectacole;
d) prestarea unor servicii culturale;
e) valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice;
f) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;
g) alte activităţi specifice, realizate de Centru, în conformitate cu atribuţiile sale
legale stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare.
Art.5. – Centrul e condus de directorul Centrului pt. conserv. şi promov. culturii tradiţ. Vs.
Art.6. – (1) Personalul administrativ, tehnic şi de specialitate al Centrului este asigurat de
Centrul pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui, din rândul personalului existent.
(2) Personalul care desfăşoară activităţi artistice în cadrul Centrului este asigurat
din rândul persoanelor care participă la realizarea programelor şi proiectelor culturale în baza unor
contracte încheiate, potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe, sau în
baza unor convenţii reglementate de Codul civil.
Art.7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul Centrului
pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui.
Vaslui, 29 ianuarie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Centrului cultural în cadrul Centrului pentru conservarea şi
promovarea culturii tradiţionale Vaslui
În domeniul cultural, de informare şi educaţie permanentă, îşi desfăşoară activitatea
aşezămintele culturale, ca instituţii publice sau persoane juridice de drept privat, cum ar fi: căminele
culturale, casele de cultură, universităţile populare, şcolile populare de arte şi meserii, centrele
culturale, formaţiile sau ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii tradiţionale, centrele
zonale pentru educaţia adulţilor, şi altele asemenea.
La nivelul judeţului Vaslui este organizat şi funcţionează în condiţiile Ordonanţei de
urgenţă nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale,
cu modificările şi completările ulterioare, Centrul pentru conservarea şi promovarea culturii
tradiţionale, ca instituţie publică, în subordinea Consiliului judeţean Vaslui.
Potrivit dispoziţiilor art.11 din acelaşi act normativ, aşezămintele culturale fără
personalitate juridică se înfiinţează şi funcţionează în cadrul persoanelor juridice de drept public sau
de drept privat, în cazul în care acestea din urmă pot asigura resurse umane, materiale şi financiare.
În acest context vă propun să fiţi de acord cu înfiinţarea Centrului cultural, fără
personalitate juridică, în cadrul Centrului pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale.
În cadrul Centrului cultural vor activa o formaţie de fanfară, un ansamblu de dansuri
populare, o orchestră de muzică populară, teatru şi două cursuri de studiu a instrumentelor muzicale
de suflat (aerofonice) şi a instrumentelor ce compun orchestra de muzică populară. Necesitatea
înfiinţării unui asemenea centru este determinată de nevoia de dezvoltare a aptitudinilor şi talentelor
celor a căror capacitate, indiferent de vârstă sau de gradul de instruire, le permite să se manifeste
artistic, atât pe plan local, cât şi naţional.
Din cele mai diferite cauze - situate în localităţi mai mici, lipsa de informaţii sau de
contactul cu persoane competente, o mai puţină cunoaştere a propriilor calităţi şi a modalităţilor de
valorificare ale acestora – persoane bine înzestrate pentru muzică, dans, scenă, în general se pierd în
anonimat de la an la an.
Judeţul Vaslui dispune deja de un bogat potenţial artistic, datorat în primul rând
tradiţiilor muzicale folclorice şi celor de artă populară, potenţial argumentat de prezenţa unor
absolvenţi ai unor forme de învăţământ bazate pe muzică, teatru. În municipiul Vaslui şi în multe
localităţi din judeţ muzica populară şi cea uşoară sunt cultivate de numeroase persoane talentate dar
lipsite de o pregătire profesională, fără cunoaşterea elementelor esenţiale ale domeniului cultural şi, în
consecinţă, neavând documente care să le ateste calităţile, care să le permită încadrarea într-un
colectiv artistic. Este cazul membrilor unor formaţii mai mult sau mai puţin organizate, prezente la
sărbătoriri, dar în primul rând, al componenţilor fanfarelor, cărora ar trebui să li se recunoască gradul
de profesionalizare. O altă categorie vitregită este cea a soliştilor vocali, de muzică populară şi uşoară,
cărora cursurile în Centrul cultural ar putea să le deschidă cele mai atrăgătoare perspective, şi care să
le ateste capacităţile după absolvirea unui curs. Marea popularitate de care s-au bucurat concertele de
muzică clasică din piaţa Ştefan cel Mare sau de la Casele de Cultură din Vaslui şi Negreşti, ne-au
convins că există interes şi pentru domeniul respectiv, de unde siguranţa în privinţa unor amatori
pentru cursuri de pian, vioară, etc.
În contextul prezentat mai sus, considerăm că pot fi formate ansambluri de muzică
vocală şi instrumentală, populară şi uşoară, teatru şi recitări. Centrul cultural poate fi cel mai potrivit
mijloc de includere în circuitul naţional a tot ce este mai reprezentativ şi valoros ca manifestare
artistică, arealul judeţului Vaslui, şi o modalitate de profesionalizare, de creare a unor posibilităţi de
ordin economic pentru persoane sau colective artistice.
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre
privind înfiinţarea Centrului cultural în cadrul Centrului pt. conserv. şi promovarea culturii
tradiţionale.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.7/2010
privind aprobarea pentru anul 2010 a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul
judeţului Vaslui actualizat în anul 2009
având în vedere adresa nr.933.155/15.01.2010 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Podul Înalt” al judeţului Vaslui prin care propune aprobarea pentru anul 2010 a Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui actualizat prin Hotărârea Consiliului judeţean
Vaslui nr.162/2008;
având în vedere prevederile art.6, alin.(2) din Ordinul ministrului administraţiei şi
internelor nr.132/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire
a riscurilor şi a Structurii – cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(5), lit.a), pct.8 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 ŞT E :
Articol unic – Se aprobă pentru anul 2010 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe
teritoriul judeţului Vaslui, actualizat în anul 2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Vaslui, 29 ianuarie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi

*

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2010 a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui actualizat în anul 2009
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Pentru a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le
revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă şi pentru a crea un cadru unitar şi
coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă,
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a întocmit Planul de analiză şi acoperire a riscurilor,
care potrivit prevederilor art.6, alin.(1) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor
nr.132/2007, se aprobă de către Consiliul judeţean Vaslui.
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.26 din 27 februarie 2009 a fost actualizat
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui.
Planul de analiză şi gestionare a riscurilor urmăreşte realizarea următoarelor obiective
principale : asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă prin evitarea manifestării,
reducerea frecvenţei de producere şi limitarea consecinţelor; amplasarea şi dimensionarea unităţilor
operative şi a celorlalte forţe; stabilirea concepţiei de intervenţie şi elaborarea planurilor operative;
alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.
În realizarea şi definitivare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor s-au avut în
vedere următoarele categorii de riscuri :
- riscuri naturale : fenomene meteo periculoase ( inundaţii, furtuni,secetă, îngheţ,etc.),
incendii de pădure, fenomene distructive de natură geologică ( cutremure, alunecări de teren ) ;
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- riscuri tehnologice : industriale, de transport şi depozitare de produse periculoase, de
transport rutier şi feroviar, de transport prin reţele magistrale, de poluare a apelor, de prăbuşire ale
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor, de eşec utilităţi publice, etc;
- riscuri biologice;
- riscuri de incendii ;
- riscuri sociale.
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde, de asemenea, informaţii privind fazele
de urgenţă a acţiunilor, acţiunilor de protecţie-intervenţie, instruirea forţelor care gestionează situaţii
de urgenţă şi realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare.
Potrivit prevederilor art.6, alin.(2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor
nr.132/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
şi a Structurii – cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, acest plan se actualizează la
fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în
organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea
şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.
Întrucât Planul actualizat în anul 2009 nu are nici o modificare în organizarea structurilor
şi nici nu au apărut, între timp, alte riscuri decât cele avute în vedere iniţial, propun să fie aprobat şi
pentru anul 2010 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui, actualizat în
anul 2009.
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre privind
aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui, în
forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.8/2010
privind transmiterea unui număr de 12 locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Bîrlad,
str. V. Pârvan, nr.4, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului
judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui prin care se
propune transmiterea unui număr de 12 locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Bîrlad,
str.V. Pârvan, nr.4, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului
judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui ;
având în vedere adresele nr.62/22.01.2010 şi nr.67/27.01.2010 ale Direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, prin care se solicită transmiterea în administrare a unui
număr de 12 locuinţe de serviciu situate în municipiul Bîrlad, str.V. Pârvan, nr.4, din administrarea
Consiliului judeţean Vaslui, în vederea închirierii acestora salariaţilor proprii ;
având în vedere dispoziţiile art.12, alin.(1) şi (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2, lit.d)
coroborat cu art.91, lit.b) din Legea locuinţei nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale art.29, alin.(1) şi (2) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
locuinţei nr.114/2006 aprobate prin H.G. nr.1275/2000, cu modificările şi completările ulterioare ;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.c), alin.(4), lit.a), art.23, alin.(1) şi art.97, alin.(1) din
Legea nr. 215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă transmiterea unui număr de 12 locuinţe de serviciu situate în imobilul din
municipiul Bîrlad, str.V. Pârvan, nr.4, proprietatea privată a judeţului Vaslui, identificate potrivit
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în
administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, în vederea închirierii
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acestora salariaţilor proprii, contractul de închiriere fiind accesoriu la contractul individual de muncă.
Art.2. – (1) Condiţiile de administrare şi de închiriere a locuinţelor de serviciu prevăzute la
art.1 se stabilesc de conducerile instituţiilor publice cărora li s-a dat în administrare, cu respectarea
prevederilor legale.
(2) Printre condiţiile care se vor avea în vedere la închirierea locuinţelor de serviciu
pot fi :
a) vechimea în muncă în cadrul instituţiei;
b) condiţiile de locuit ale salariatului (să nu posede locuinţă proprietate
personală, etc.);
c) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu
salariatul;
d) starea sănătăţii salariatului sau a unor membri ai familiei;
e) venitul mediu net lunar pe membru de familie.
Art.3. – Calcularea chiriei şi tariful lunar al chiriei (lei/m2) practicat sunt prevăzute de art.2641 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei
pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.241/2001,
cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea de Guvern nr.310/2007.
Art.4. – Predarea – preluarea locuinţelor de serviciu transmise conform art.1 se face pe bază
de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
Vaslui, 29 ianuarie 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexa
la Hotărârea nr.8/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
ale locuinţelor de serviciu, proprietatea privată a judeţului Vaslui, care se transmit din administrarea
Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului Vaslui, în vederea închirierii acestora salariaţilor proprii
Locul unde este
situată locuinţa
de serviciu
1

Pers. juridică
de la care se
transmite
2

1.

Municipiul
Bîrlad,
str.V.Pârvan, nr.4

Consiliul
judeţean
Vaslui

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului
Vaslui

2.

Municipiul
Bîrlad,
str.V.Pârvan, nr.4

Consiliul
judeţean
Vaslui

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului
Vaslui

3.

Municipiul
Bîrlad,
str.V.Pârvan, nr.4

Consiliul
judeţean
Vaslui

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului
Vaslui

Nr.
crt.
0

Persoana juridică la
care se transmite
3

Caracteristicile tehnice
4
- garsonieră nr.16, etaj II
- suprafaţă utilă – 21,43 mp
- cameră
- bucătărie
- hol
- baie
- garsonieră nr.17, etaj II
- suprafaţă utilă – 21,43 mp
- cameră
- bucătărie
- hol
- baie
- garsonieră nr.19, etaj II
- suprafaţă utilă – 21,43 mp
- cameră
- bucătărie
- hol
- baie

50

4.

Municipiul
Bîrlad,
str.V.Pârvan, nr.4

Consiliul
judeţean
Vaslui

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului
Vaslui

5.

Municipiul
Bîrlad,
str.V.Pârvan, nr.4

Consiliul
judeţean
Vaslui

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului
Vaslui

6.

Municipiul
Bîrlad,
str.V.Pârvan, nr.4

Consiliul
judeţean
Vaslui

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului
Vaslui

7.

Municipiul
Bîrlad,
str.V.Pârvan, nr.4

Consiliul
judeţean
Vaslui

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului
Vaslui

8.

Municipiul
Bîrlad,
str.V.Pârvan, nr.4

Consiliul
judeţean
Vaslui

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului
Vaslui

9.

Municipiul
Bîrlad,
str.V.Pârvan, nr.4

Consiliul
judeţean
Vaslui

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului
Vaslui

10.

Municipiul
Bîrlad,
str.V.Pârvan, nr.4

Consiliul
judeţean
Vaslui

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului
Vaslui

11.

Municipiul
Bîrlad,
str.V.Pârvan, nr.4

Consiliul
judeţean
Vaslui

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului
Vaslui

12.

Municipiul
Bîrlad,
str.V.Pârvan, nr.4

Consiliul
judeţean
Vaslui

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului
Vaslui

- garsonieră nr.20, etaj II
- suprafaţă utilă – 21,43 mp
- cameră
- bucătărie
- hol
- baie
- garsonieră nr.21, etaj II
- suprafaţă utilă – 19,09 mp
- cameră
- bucătărie
- hol
- baie
- garsonieră nr.24, etaj III
- suprafaţă utilă – 21,43 mp
- cameră
- bucătărie
- hol
- baie
- garsonieră nr.25, etaj III
- suprafaţă utilă – 21,43 mp
- cameră
- bucătărie
- hol
- baie
- apartament nr.23, etaj II
- suprafaţă utilă – 32,9 mp
- 2 camere
- bucătărie
- hol
- baie
- apartament nr.30, etaj III
- suprafaţă utilă – 39,55 mp
- 2 camere
- bucătărie
- hol
- baie
- apartament nr.31, etaj III
- suprafaţă utilă – 32,9 mp
- 2 camere
- bucătărie
- hol
- baie
- apartament nr.38, etaj IV
- suprafaţă utilă – 39,55 mp
- 2 camere
- bucătărie
- hol
- baie
- apartament nr.39, etaj IV
- suprafaţă utilă – 32,9 mp
- 2 camere
- bucătărie
- hol
- baie
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea unui număr de 12 locuinţe de serviciu situate în imobilul
din municipiul Bîrlad, str. V. Pârvan, nr.4, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din
administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Consiliul judeţean Vaslui mai deţine în administrare în imobilul situat în municipiul Bîrlad,
str. Vasile Pârvan, nr.4, un număr de 25 locuinţe de serviciu, aflate în proprietatea privată a judeţului
Vaslui, care potrivit Legii locuinţei nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi
închiriate propriilor funcţionari publici şi altor angajaţi, în condiţiile actului administrativ de numire
sau a contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.
Prin Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr.172/18.12.2009 au fost transmise în
administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui un număr de 6
locuinţe de serviciu (3 garsoniere şi 3 apartamente) şi un număr de 8 locuinţe de serviciu la alte
instituţii publice de interes judeţean. În urma analizării situaţiei personalului din cadrul Direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, care au probleme deosebite şi nu deţin un
spaţiu de locuit, s-a înregistrat un număr suplimentar de 12 cereri de locuinţe de serviciu. Ca urmare a
acestui fapt, prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii dumneavoastră, se propune darea în
administrare către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui a unui număr de
12 locuinţe de serviciu (5 apartamente şi 7 garsoniere).
Întrucât contractul de închiriere este, potrivit legii, accesoriu la contractul individual de
muncă, iar acesta din urmă este încheiat cu conducătorul instituţiilor publice menţionate rezultă pe
cale de consecinţă că şi contractul de închiriere se va încheia tot de către aceştia. Pentru a se angaja în
acest sens, locuinţele respective trebuie să facă parte din patrimoniul instituţiilor publice respective. În
acest sens vă propun ca locuinţele de serviciu ce urmează a fi închiriate salariaţilor proprii să fie date
în administrarea instituţiilor publice menţionate, cu obligaţia, aşa cum se prevede şi în proiectul de
hotărâre, conducătorilor acestora de a stabili condiţiile de administrare şi de închiriere. Modul de
calcul al chiriei şi tariful lunar al chiriei (lei/m2) sunt prevăzute de actele normative în materie care au
fost inserate în proiectul de hotărâre.
De asemenea, sunt prevăzute condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească salariatul pentru a i
se închiria o locuinţă de serviciu care nu sunt limitative, la acestea putându-se adăuga şi alte condiţii,
în funcţie de situaţiile specifice existente la nivelul fiecărei instituţii publice.
Faţă de considerentele menţionate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind
transmiterea unui număr de 12 locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Bîrlad,
str.V.Pârvan, nr.4, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului
judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, 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.9/2010
privind aprobarea asocierii judeţului Vaslui cu oraşul Negreşti în vederea implementării
proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”
având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui din care
rezultă necesitatea şi propunerea de asociere a judeţului Vaslui cu oraşul Negreşti în vederea
implementării proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”;
având în vedere dispoziţiile din Legea gazelor nr.351/2004, cu modificările şi completările
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ulterioare;
având în vedere prevederile art.35, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
în temeiul dispoziţiilor art.14, art.91, alin.(1), lit.c), alin.(4), lit.c), alin.(6) şi art.97, alin.(1) din
Legea nr. 215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă asocierea judeţului Vaslui, prin Consiliul judeţean Vaslui, în calitate de
investitor cu oraşul Negreşti, prin Consiliul local al oraşului Negreşti, în calitate de beneficiar, pentru
implementarea proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”, în valoare estimativă de
3.360.473,4 lei.
Art.2. – Se aprobă Contractul de asociere între judeţul Vaslui, prin Consiliul judeţean Vaslui
şi oraşul Negreşti, prin Consiliul local al oraşului Negreşti, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. – Se mandatează domnul Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,
să încheie şi să semneze în calitate de ordonator principal de credite, în numele şi interesul judeţului
Vaslui, contractul de asociere prevăzut la art.2.
Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează direcţiile tehnică,
economică şi biroul contabilitate ale Consiliului judeţean Vaslui.
Art.5. – Un exemplar după prezenta hotărâre se va comunica Consiliului local al oraşului
Negreşti.
Vaslui, 29 ianuarie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ANEXĂ
la Hotărârea nr.9/2010
CONTRACT DE ASOCIERE
pentru implementarea proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”
Încheiat între :
Judeţul Vaslui, prin Consiliului judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str.Ştefan
cel Mare, nr.79, reprezentat prin Vasile Mihalachi, preşedinte, în calitate de investitor, denumit în
continuare investitor,
şi
Oraşul Negreşti, prin Consiliul local al oraşului Negreşti, cu sediul în oraşul Negreşti, str.
N.Bălcescu, nr.1, reprezentat prin Ioan Cozma, primar, în calitate de beneficiar, denumit în continuare
beneficiar,
În temeiul Hotărârii nr.______/2010 a Consiliului judeţean Vaslui şi a Hotărârii
nr.______/2010 a Consiliului local al oraşului Negreşti, prin care se mandatează ordonatorii principali
de credite implicaţi în asociere, de comun acord încheie următorul
CONTRACT DE ASOCIERE
pentru implementarea proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”.
Articolul 1
Obiectul contractului
Implementarea proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti” a cărei valoare
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estimativă, potrivit Devizului general de lucrări se ridică la suma totală de 3.360.473,4 lei, din care :
1. Racord înaltă presiune - 1.189.987,5 lei, fără TVA
2. Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale – 1.586.349,3 lei, fără TVA
Finanţarea proiectului se va asigura integral din bugetul judeţului Vaslui pe anul 2010.
Articolul 2
Scopul contractului
Îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţii oraşului Negreşti prin implementarea
proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”.
Articolul 3
Drepturile şi obligaţiile părţilor
3.1. Investitorul are dreptul :
a) să solicite beneficiarului să predea, pe bază de protocol, în termen de 5 zile de la încheierea
prezentului contract, documentaţia tehnică aferentă investiţiei ;
b) să solicite beneficiarului să predea, pe bază de protocol, în termen de 5 zile de la încheierea
prezentului contract, acordurile proprietarilor cu privire la pozarea conductelor de racord presiune
înaltă, a reţelelor de distribuţie gaze polietilenă precum şi a amplasamentelor, libere de orice sarcini,
pentru staţia de reglare măsurare predare.
c) să solicite beneficiarului informaţiile necesare pentru întocmirea documentaţiei tehnicoeconomice aferentă investiţiei ;
d) să solicite beneficiarului să nu întreprindă activităţi/acţiuni care să determine întreruperea
implementării proiectului ;
e)să solicite beneficiarului să acţioneze în vederea identificării/atragerii finanţării din alte surse
legal constituite, pentru continuarea şi finalizarea proiectului, în situaţia în care finanţarea cheltuielilor
cu implementarea proiectului este împiedicată în mod obiectiv, ca urmare a apariţiei unor împrejurări
de fapt şi/sau de drept, imprevizibile la momentul încheierii prezentului contract ;
3.2. Investitorul se obligă :
a) să se substituie, în calitate de investitor, beneficiarului în raporturile contractuale încheiate
cu operatorul S.C. GAZ EST S.A. prin preluarea drepturilor şi obligaţiilor asumate de beneficiar ;
b) să implementeze proiectul „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti” prin susţinerea
integrală a plăţii proiectului în valoare estimativă totală de 3.360.473,4 lei ;
c) să încheie cu operatorul de gaze naturale contractul de prestări de servicii de întocmire
documentaţie tehnico-economică şi a contractului de execuţie lucrări ;
d) să finanţeze integral execuţia proiectului din bugetul judeţului Vaslui pe anul 2010 ;
e) să asigure implementarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu
documentaţia tehnico-economică, prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare a standardelor
de mediu aplicabile ;
f) să asigure, dacă este cazul, întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi
derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale
în vigoare privind achiziţiile publice ;
g) să urmărească şi să controleze, prin împuterniciţii săi, stadiul realizării lucrărilor ;
h) să asigure obţinerea studiilor de teren, a avizelor , acordurilor şi autorizaţiilor legale
necesare, în termen de 30 de zile de la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ;
i) să asigure plata taxelor necesare pentru obţinerea documentelor menţionate la lit.h), precum
şi cotei aferente datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii prevăzută de art.30 al Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ;
k) să îndeplinească obligaţiile ce revin investitorului în perioada de garanţie de 2 ani de la
recepţia la terminarea lucrărilor, cu respectarea prevederilor legale în condiţiile Contractului ;
l) să încheie cu antreprenorul procesul verbal de predare-primire a obiectivului de investiţie
executat şi recepţionat la terminarea lucrărilor, în vederea evidenţierii acestuia în proprietatea publică
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a judeţului Vaslui, în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare ;
m) să organizeze punerea în funcţiune şi exploatarea obiectivului de investiţie cu 30 de zile
înainte de data recepţiei la terminarea lucrărilor ;
n) să asigure condiţiile de menţinere a garanţiei de către Antreprenor pe întreaga perioadă de 2
ani de la recepţia la terminarea lucrărilor ;
o) după recepţia la terminarea lucrărilor, să ia măsuri pentru menţinerea în exploatare în
perioada de garanţie, până la recepţia finală a lucrărilor ;
p) să predea beneficiarului, cu titlu gratuit, sistemul de alimentare cu gaze naturale a oraşului
Negreşti realizat în baza documentaţiei tehnico-economice şi să se asigure de evidenţierea valorii
acestui obiectiv în proprietatea publică a oraşului Negreşti .
3.3. Beneficiarul proiectului are dreptul :
a) să se informeze asupra stadiului întocmirii documentaţiei tehnico-economice şi a executării
lucrărilor ;
b) să solicite la expirarea termenului de garanţie, după efectuarea recepţiei finale, predarea de
către investitor a sistemului de alimentare cu gaz metan a oraşului Negreşti.
3.4. Beneficiarul proiectului se obligă :
a) să predea investitorului, pe bază de proiect, în termen de 5 zile de la încheierea prezentului
Contract, a documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie, dacă este cazul ;
b) să predea investitorului declaraţiile proprietarilor de teren prin care consimt pozarea
subteran sau/şi suprateran a conductei de racord presiune înaltă, prin constituirea dreptului de
superficie în favoarea investitorului ;
c) să predea investitorului, pe bază de protocol, terenul proprietate publică a oraşului liber de
orice sarcini, pentru amplasarea Staţiei de reglare măsurare de predare şi pozarea reţelelor de
distribuţie gaze polietilenă ;
d) să pună la dispoziţia investitorului toate datele, informaţiile şi documentele necesare
întocmirii documentaţiei tehnico-economice ;
e) să nu întrerupă implementarea proiectului şi să acţioneze în vederea finanţării din alte surse
legal constituite, pentru continuarea şi finalizarea acestuia, în situaţia în care finanţarea de la bugetul
judeţului este împiedicată în mod obiectiv, ca urmare a apariţiei unor împrejurări de fapt şi/sau de
drept imprevizibile la momentul încheierii prezentului contract ;
f) să instaleze în perimetrul de realizare a lucrării, în loc vizibil, un panou de informare
inscripţionat cu sintagma „Proiect de alimentare cu gaz metan a oraşului Negreşti”, menţionându-se :
denumirea Beneficiarului, cuantumul finanţării şi termenul de realizare a lucrărilor ;
g) să menţină şi să întreţină în bună stare, pe toată durata implementării proiectului, panoul de
informare prevăzut la lit.f) ;
Articolul 4
Încetarea contractului
4.1. Încetarea de drept :
a) la expirarea duratei de implementare a proiectului ;
b) la executarea obligaţiilor prevăzute în contract ;
c) în cazul imposibilităţii obiective a investitorului de a implementa proiectul, prin
denunţare, cu un preaviz scris de maxim 30 de zile ;
d) la data intervenţiei unui act de autoritate ;
e) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
prezentului contract şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale de finanţare în aşa
măsură încât implementarea proiectului ar fi contrară instituţiei şi interesului public, acest fapt va fi
notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau
de la momentul în care investitorul a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.
4.1. Încetarea prin reziliere, la iniţiativa investitorului are loc atunci când Beneficiarul nu-şi
îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract.
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Articolul 5
Jurisdicţie
Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va
rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se
supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun competentă.
Articolul 6
Dispoziţii finale
6.1. Prezentul contract de asociere poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul
părţilor, consemnat într-un act adiţional aprobat în prealabil, prin act administrativ de autoritate, de
către autorităţile deliberative în cauză.
6.2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată celeilalte părţi cu minimum 10 zile
înaintea datei de la care se doreşte să opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi
justificate de către investitor.
6.3. Prezentul contact s-a semnat la data de ____ februarie 2010, la sediul investitorului, în
două exemplare, toate având valoare juridică egală.

INVESTITOR,
JUDEŢUL VASLUI
Consiliul judeţean Vaslui

BENEFICIAR PROIECT,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
NEGREŞTI

P R E Ş E D I N T E,

P R I M A R,

Vasile Mihalachi

Ioan Cozma

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Vaslui cu oraşul Negreşti în vederea
implementării proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţilor locale trebuie să constituie pentru
autorităţile publice locale pe care-i reprezintă prioritatea numărul unu în sensul gestionării resurselor
materiale şi financiare în acest scop.
În acest context se înscrie şi decizia Consiliului local al oraşului Negreşti pentru realizarea
alimentării cu gaz metan a comunităţii respective. Astfel, prin Hotărârea nr.60 din 25 septembrie 2006
a prevăzut ca finanţarea lucrărilor de distribuţie a gazului metan în oraşul Negreşti să se facă, din
bugetul judeţului Vaslui şi bugetul oraşului Negreşti. Cum resursele financiare ale bugetului local al
oraşului Negreşti sunt insuficiente şi pentru asigurarea numai a cheltuielilor curente, se impune
intervenţia judeţului pentru asigurarea finanţării cheltuielilor de capital.
Având în vedere că o asemenea intervenţie prezintă interes şi pentru judeţ, nu numai pentru
comunitatea locală a oraşului Negreşti, consider necesar implicarea Consiliului judeţean Vaslui, în
calitate de investitor, prin asigurarea din bugetul judeţului pe anul 2010 a resurselor financiare
necesare pentru cheltuielile de capital. În vederea finanţării şi realizării în comun a unei asemenea
lucrări, propun în conformitate cu prevederile art.35, alin.(1) din Legea nr.273/2006 a finanţelor
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.91, alin.(1), lit.e) coroborat cu alin.(6),
lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cooperarea interinstituţională prin asocierea celor două comunităţi, judeţeană şi locală, care
să se concretizeze prin încheierea unui contract de asociere, în condiţiile mandatelor aprobate de cele
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două consilii locale, judeţean şi orăşenesc, implicate în asociere.
Lucrarea „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti” include Racord înaltă presiune, a
cărei valoare estimativă se ridică la suma de 1.189.987,5 lei, fără TVA şi Înfiinţare sistem de
distribuţie gaze naturale, a cărei valoare estimativă se ridică la suma de 1.633.937,7 lei, fără TVA.
Suma totală estimativă, potrivit devizului general de lucrări se ridică la suma de 3.360.473,4 lei, sumă
ce urmează a fi suportată integral din bugetul judeţului pe anul 2010. Prin contractul de asociere,
anexă la proiectul de hotărâre, sunt prevăzute obligaţiile şi drepturile ce revin atât judeţului Vaslui, ca
investitor, cât şi oraşului Negreşti, ca beneficiar.
Faţă de considerentele arătate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea
asocierii între judeţul Vaslui şi oraşul Negreşti în vederea implementării proiectului „Alimentare cu
gaze naturale a oraşului Negreşti”, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma în care v-a fost prezentat.
PREŞEDINTE
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 18 decembrie 2009, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Vaslui, care are loc la
ora 16,00
ORA 16,00
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, deschide lucrările
şedinţei arătând că din numărul total de 31 de consilieri judeţeni în funcţie (30 consilieri în funcţie şi
preşedintele), participă la lucrări un număr de 27 (26 consilieri în funcţie şi preşedintele). Lipsesc
următorii consilieri judeţeni: Buzatu Dumitru, Gheţău Ionuţ , Popa Valeriu, Samson Adrian.
Declară deschise lucrările acesteia.
Din partea Instituţiei prefectului Vaslui participă domnul subprefect Traian Huluţă.
Ca invitaţi iau parte:
- doamna Aurica Bălţatu,director coordonator, Agenţia judeţeană pentru prestaţii sociale
Vaslui;
- doamna Mihaela Zanoschi, director executiv, Asociaţia „Bună ziua, copii din România”;
- domnul Ionel-Ştefănică Armeanu, director general, Direcţia generală de asistenţă socială
şi protecţia copilului Vaslui;
- domnul Ion Brişcaru, director, Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti;
- domnul Gabriel Leuştean, director, Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti;
- domnul Mircea Mamalaucă, director, Muzeul ,, Vasile Pârvan” Bîrlad;
- domnul Marcel Anghel, director, Teatrul ,,Victor Ion Popa” Bîrlad;
- directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jud;
- reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de radio şi televiziune.
*
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui
Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi, proiect care a
fost adus la cunoştinţă publică prin publicarea în ziarul „Obiectiv de Vaslui” din 11 decembrie a.c. şi
prin difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al jud. Vaslui pe anul 2009;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei
persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti
precum şi/sau susţinătorii legali ai acestora, în anul 2010;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului
contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi
asistenţă pentru persoanele vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2010;
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5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea
acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judeţean pe anul 2010;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
7. Proiect de hotărâre privind eliberarea şi numirea unui membru în Comisia pentru protecţia
copilului Vaslui.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă propun suplimentarea ordinii de zi cu trei proiecte de hotărâri:
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.33/2008 a Consiliului judeţean Vaslui
privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unui spaţiu din incinta imobilului aflat în
proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu nr.19;
9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului
Vaslui a unui număr de 39 locuinţe sociale situate în imobilul din municipiul Bîrlad, str. V. Pârvan, nr.
4, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui şi schimbarea destinaţiei acestora în locuinţe de
serviciu;
10. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui număr de 14 locuinţe de serviciu situate în
imobilul din municipiul Bîrlad, str. V. Pârvan, nr. 4, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui,
din administrarea Consiliului judeţean Vaslui, în administrarea unor instituţii publice de interes
judeţean.
Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 27 voturi „pentru” propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobată.

*
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi ?
Dacă nu sunt, supun votului proiectul ordinii de zi prezentat.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 27 voturi „pentru” ordinea de zi a fost aprobată.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă aduc la cunoştinţă că, potrivit art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.77 din Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor,
consilierii care au interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.
Dacă sunt asemenea situaţii, sunteţi obligaţi să anunţaţi înainte de începerea dezbaterilor
interesul patrimonial pe care-l aveţi în problema respectivă.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Ţinând cont că proiectele de hotărâri cuprinse pe ordinea de zi au fost dezbătute în cadrul
şedinţelor comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea să nu mai fie prezentate, cu excepţia
rapoartelor comisiilor de specialitate.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 27 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea ca proiectele de hotărâri de pe ordinea
de zi să nu mai fie prezentate, trecându-se direct la discuţii.
*
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Cât priveşte modalitatea de vot, vă propun să folosim, pentru adoptarea proiectelor de
hotărâri, votul deschis, prin ridicarea mâinii, cu excepţia proiectului de hotărâre de la punctul 7 de pe
ordinea de zi pentru care, fiind cu privire la persoane, vom utiliza votul secret, potrivit prevederilor
art.45 alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 27 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la
adoptarea proiectelor de hotărâri.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi şi preşedinte, cu excepţia proiectelor de la punctele 1-5
pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie şi preşedinte (16) şi a
proiectelor de hotărâre de la punctele 8-10, pentru adoptarea cărora este necesar votul a două treimi
din numărul consilierilor în funcţie şi preşedinte (20) potrivit prevederilor art.45 alin.(2) şi (3) din
Legea nr.215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Conform art.42 alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vi s-au pus la dispoziţie procesele-verbale
încheiate în şedinţele consiliului judeţean din 24 noiembrie şi 7 decembrie 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 24 noiembrie 2009.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 27 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului
judeţean din data de 24 noiembrie 2009.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 7 decembrie 2009.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 27 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului
judeţean din data de 7 decembrie 2009.
*
Domnul Vasile Mihalachi
I. La primul punct de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, aviz favorabil, inclusiv amendamentele.
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 Aurel pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
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Înainte de a trece la prezentarea proiectului de hotărâre, vreau să fac menţiunea că acesta,
faţă de varianta iniţială, a suferit unele modificări care se regăsesc în amendamentul ce v-a fost pus la
dispoziţie odată cu celelalte materiale. Este vorba despre amendamente aduse la articolele nr. 2 şi 5,
la Anexa nr. 4 capitolele 54.02; 65.02; 84.02. După articolul 10 se va introduce art. 11 cu un alt
conţinut, dându-se o nouă numerotare următoarelor articole. Astfel:
Articolul 2
La ,, cheltuieli de personal” va fi suma de - 260.753 lei în loc de - 401.966 lei; la ,, bunuri şi
servicii” va fi suma de +294.466 lei în loc de +254.466 lei; la ,,fond de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale” va fi suma de +32.239 lei în loc de +273.452 lei; la ,,transferuri între unităţi ale
administraţiei publice ” va fi +21.462 lei în loc de -38.538 lei. Celelalte sume prevăzute la acest
articol rămân neschimbate.
Articolul 5 va avea următorul conţinut:
Cheltuielile la capitolul ,, alte servicii publice generale” se suplimentează cu suma de 944.339
lei. Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia autorităţilor locale” se suplimentează cu suma de
32.239 lei iar transferurile curente se suplimentează cu suma de 912.100 lei.
După articolul 10 se introduce un nou articol care va avea următorul conţinut:
Cheltuielile la ,,transporturi” se suplimentează cu suma de 40.000 lei la cheltuieli cu bunuri şi
servicii.
Şi conţinutul anexelor se va modifica în mod corespunzător.
În sinteză, prezentul proiect de hotărâre, cuprinde la ,,venituri” suplimentarea acestora cu suma
de 2.546.553 lei, integral la finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap. Şi la cheltuieli
totale am propus aceeaşi sumă.
Veniturile de 2.546.553 lei se compun din trei subcapitole: suplimentarea fondurilor cu suma
de 2.645.000 lei de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea drepturilor
acordate persoanelor cu handicap; suplimentarea cheltuielilor de personal la Centrul de asistenţă
medico-socială Băceşti cu suma de 1.553 lei - sumă ce provine din bugetul Autorităţii de Sănătate
Publică Vaslui; retragerea sumei de 100.000 lei de la cheltuieli de capital la capitolul ,,locuinţe,
servicii şi dezvoltare publică”- sumă alocată la începutul anului de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei pentru cofinanţarea hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren.
Modificări apar la majoritatea capitolelor bugetare.
La capitolul ,,alte servicii publice generale ” propunem suplimentarea fondurilor cu suma de
1.123.999 lei din care, 271.899 lei la fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale şi
suma de 852.100 lei la transferuri din bugetul consiliului judeţean pentru acordarea unor ajutoare
către unităţile administrativ teritoriale aflate în situaţii de extremă dificultate.
La capitolul ,, apărare” propunem suplimentarea fondurilor cu suma de 18.605 lei. De la acest
capitol se finanţează Centrul Militar Judeţean Vaslui iar suma alocată este necesară decontării
serviciului de pază pe trei luni.
La capitolul ,,învăţământ” propunem suplimentarea cu suma de 2.034 lei iar la
,,cultură, recreere şi religie” propunem virări de credite pentru Biblioteca ,,Nicolae Milescu Spătaru”
din Vaslui şi pentru Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, atât
pentru componenta cheltuieli de personal cât şi pe cea a cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă dintre dumneavoastră mai doreşte cineva şi alte lămuriri? Obiecţii? Dacă nu, trecem la
adoptarea proiectului în forma prezentată cu amendamente.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2 cu amendament.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
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În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5 cu amendament.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 27 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 ? 27 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 ? 27 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 introdus prin amendament.
Cine este pentru ? 27 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 ? 27 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 ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
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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 ? 27 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 ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 15 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 16.
Cine este pentru ? 27 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 ? 27 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 ? 27 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 ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 19 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 20.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 20 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hot. de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.

*
Domnul Vasile Mihalachi
II. La punctul doi dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea a V-a a
bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe
anul 2009.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil,
inclusiv pentru amendamente.
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Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului director Nistor Marin pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii, în sinteză, cuprinde la venituri diminuarea
fondurilor cu suma de 890.638 lei integral la subvenţii pentru instituţii publice.
Faţă de proiectul iniţial al hotărârii, au fost aduse modificări la articolele nr. 2 şi 5 aşa cum
reiese din amendamentul ce v-a fost pus la dispoziţie.
Cea mai mare parte a sumei de 890.638 lei, o reprezintă cofinanţarea consiliului judeţean
la proiectul ,,Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti”.
Acest proiect este demarat, dar, deoarece nu se vor executa lucrări ce ar trebui decontate în acest an,
conducerea instituţiei, a solicitat retragerea sumei pe care am alocat-o, în bugetul iniţial, pentru
cofinanţarea proiectului.
În rest este vorba despre modificarea bugetului instituţiilor menţionate. Astfel, Centrul de
asistenţă medico-socială Băceşti a solicitat suplimentarea fondurilor cu suma de 5.253 lei iar Centrul
de asistenţă medico-socială Codăeşti a solicitat disponibilizarea sumei de 3.700 lei.
La capitolul ,, cultură, recreere şi religie” propunem diminuarea fondurilor cu suma de
52.392 lei la cheltuieli de personal şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a cheltuielilor cu bunuri şi
servicii. Aceste sume reprezintă suma aritmetică a solicitărilor de virări de credite ale muzeelor
,,Ştefan cel Mare” din Vaslui şi ,,Vasile Pârvan” din Bîrlad.
Propunem diminuarea fondurilor şi la capitolul ,,asigurări şi asistenţă socială” cu suma de
892.191 lei.
La fel ca şi în anii anteriori, veniturile acestui buget sunt sub nivelul care asigură
desfăşurarea optimă a activităţii acestor instituţii din subordinea Consiliului judeţean Vaslui.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă doreşte cineva să intervină? Întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2 cu amendament.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5 cu amendament.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
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Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 27 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 ? 27 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 ? 27 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 ? 27 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 proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
III. La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind stabilirea
costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate
de Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti precum şi/sau susţinătorii legali ai
acestora, în anul 2010.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
3.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Rog pe domnul Anton Aurel să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
Anual Consiliul judeţean Vaslui, stabileşte costul mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei
persoanelor beneficiare de servicii prestate de centrele de asistenţă medico- socială din judeţ.
În conformitate cu legislaţia în domeniu, cele două instituţii, au la dispoziţie două surse de
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finanţare: din subvenţii de la bugetul local al judeţului şi din venituri proprii.
În vederea stabilirii contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii medico-sociale, am
avut de ales între varianta contribuţiei procentuale din veniturile pe care le realizează persoanele
beneficiare sau susţinătorii legali ai acestora şi varianta procentuală din costul mediu lunar. Am ales
varianta în cotă procentuală raportată la nivelul veniturilor beneficiarilor sau susţinătorilor legali ai
acestora, deoarece am ţinut cont de situaţia extrem de dificilă din punct de vedere economic a
persoanelor beneficiare ale serviciilor oferite de cele două Centre.
Astfel, pentru cei care au venituri nete lunare de până la 100 lei, propunem ca aceştia să fie
scutiţi de plata contribuţiei, pentru cei cu venituri nete cuprinse între 101-300 lei, contribuţia să fie de
40% din venituri iar la cei cu venituri de peste 300 lei, contribuţia să fie de 60% dar nu mai mult de
1.119 lei la Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti şi de 735 lei la Centrul de asistenţă medicosocială de la Codăeşti.
La stabilirea cuantumului costului mediu de întreţinere, am luat în calcul: cheltuielile cu
hrana; cheltuielile de întreţinere şi gospodărire; alte cheltuieli (obiecte de inventar, pază, abonamente).
Contribuţiile personale se calculează în funcţie de numărul de zile pentru care s-au acordat
servicii.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Domnule doctor Leuştean, doriţi să ne spuneţi ceva?
Domnul Gabriel Leuştean
În ce priveşte contribuţia, s-a stabilit cota procentuală raportată la nivelul veniturilor
beneficiarilor sau susţinătorilor legali, dar nu mi se pare echitabil modul în care s-a pus problema. Ar
trebui un procent mai mare. Cel care are pensia mai mare plăteşte mai mult pentru aceleaşi servicii.
Domnul Vasile Mihalachi
Eu sper că după ce se va moderniza şi Centrul de la Codăeşti, o să dispară diferenţele
dintre cele două Centre.
Domnul Ion Brişcaru
Consider că propunerile corespund realităţilor din Centrul nostru. De exemplu, cei care au
până în 100 lei sunt scutiţi. În ce priveşte ceilalţi beneficiari, după plata contribuţiei, le rămân
suficienţi bani pentru alte nevoi: abonamente, dulciuri…Hrana şi medicamentele le sunt asigurate.
Consider că propunerile corespund cerinţelor.
Domnul Vasile Mihalachi
Bine că am fost acolo numai cu vizita că în rest, să ne ferească Dumnezeu să ajungă unul
dintre noi pe mâinile dumneavoastră.
Domnul Gheorghe Croitoru
Adresez o întrebare domnului director Brişcaru: observ că acest capitol ,,alte cheltuieli”
influenţează tarifele, diferenţele dintre Codăeşti şi Băceşti. Dacă se face referire la ce s-a cheltuit în
2009, aceleaşi criterii nu se pot folosi şi în 2010.
De exemplu, la Centrul de la Băceşti, la ,,alte cheltuieli” a rezultat o medie lunară de 441
lei iar la Centrul de la Codăeşti este suma de 56 lei.
Eu cred că s-au achiziţionat obiecte în plus la Băceşti faţă de Codăeşti. Dacă am luat un
mobilier în 2009 nu-l mai luăm şi în 2010. Dacă domnul Brişcaru ne poate explica în ce s-ar traduce
aceste ,,alte cheltuieli”? De unde provine această diferenţă substanţială?
Domnul Ion Brişcaru
Unitatea de la Băceşti este recent modernizată are o valoare mai mare decât cea de la
Codăeşti. S-au făcut dotări cu utilităţi moderne. Nu este nimic ilegal.
Domnul Gheorghe Croitoru
Ce veţi cheltui în 2010?
Domnul Aurel Anton
Cheltuielile care se iau în calcul sunt cele din anul curent, deci nu ce se va cheltui în 2010.
Este o particularitate în ce priveşte paza. La Băceşti, paza este asigurată de persoane din afara
Centrului iar la Codăeşti se face cu personalul propriu - un fochist şi o persoană de la întreţinere.
Domnul Gheorghe Croitoru
Bomnul Brişcaru trebuie să găsească soluţii pentru eficientizarea cheltuielilor.
Domnul Vasile Mihalachi
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O să vedeţi bugetul pe 2010. Fiecare îşi va asigura paza unităţii. Aşa cum e la noi, va fi şi
la ei. Eu sper că pretenţiile celor de la Băceşti se vor limita aici şi vor creşte a celor de la Codăeşti.
Dacă mai sunt alte intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IV. La punctul patru dezbatem proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu
lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele
vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice Huşi şi
Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui şi/sau
de susţinătorii legali, pentru anul 2010.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
3.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Nistor Marin pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
În conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în căminele organizate
potrivit legii, precum şi susţinătorii legali ai acestora au obligaţia să plătească, lunar, o contribuţie de
întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere.
Valoarea contribuţiei se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice
îngrijite şi are în vedere cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, hrană, obiecte de inventar, echipament
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şi cazarmament în conformitate cu clasificaţia bugetară specifică bugetelor autorităţilor administraţiei
publice locale.
Nu se iau în calcul cheltuielile cu plata salariilor pentru personalul angajat al căminelor,
plata medicamentelor şi cheltuielile de capital.
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, propune aprobării
Consiliului judeţean Vaslui, pentru anul 2010, un cuantum lunar de întreţinere de 765 lei.
La stabilirea acestui cuantum, s-au avut în vedere numărul mediu anual de beneficiari ai
unor astfel de servicii precum şi cheltuielile realizate în anii 2007-2008, estimările la cheltuieli pe
acest an şi prevederile de cheltuieli pe anul 2010.
Contribuţia lunară de întreţinere pentru persoanele vârstnice care au venituri proprii, este
de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăşi costul mediu lunar de întreţinere,
respectiv 765 lei.
În condiţiile în care persoanele în vârstă, beneficiare a acestor servicii, nu dispun de
această sumă, obligaţia de plată revine susţinătorilor legali ai acestora.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare completări? Întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
67

*
Domnul Vasile Mihalachi
V. La punctul cinci de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind stabilirea
cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a
zonei drumurilor de interes judeţean pe anul 2010.
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
3.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Rog pe domnul Anton să ne prezinte şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997, consiliul judeţean are ca atribuţie şi
stabilirea taxelor pentru eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de
interes judeţean.
În proiectul de hotărâre pe care îl supunem aprobării dumneavoastră, am avut în vedere
actualizarea nivelurilor tarifelor şi taxelor din Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 184/2008 cu
nivelul indicelui de inflaţie al cărui nivel, în perioada octombrie 2008 - octombrie 2009, a fost de
104,3% – conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.
Am făcut şi o estimare a veniturilor ce se vor încasa din aceste taxe şi considerăm că vor
de aproximativ 370,0 mii lei - sumă ce va fi folosită la finanţarea lucrărilor ce se vor efectua pe
drumurile şi podurile de interes judeţean.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă aveţi întrebări, completări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
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În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VI. La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului director Armeanu pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Ionel Armeanu Ştefănică
Prin prezentul proiect de hotărâre propunem: creşterea numărului de posturi cu 34 de
funcţii în regim contractual ca urmare a înfiinţării unui număr de patru Centre; transformarea unui
număr de 5 posturi de funcţionari publici ca urmare a dobândirii diplomelor de studii superioare de
către titularii acestor funcţii; transformarea unui număr de 8 posturi în regim contractual de funcţii de
studii medii din componentele structurale, în funcţii cu nivel de studii de studii superioare de lungă
durată; transformarea unui post de asistent medical cu nivel de studii superioare de scurtă durată în
funcţia cu grad profesional principal ca urmare a promovării examenului de grad principal.
Persoanele sunt deja angajate numai că acum trebuie aprobarea de la consiliul judeţean.
Când au fost aprobate, nu se prevedea o asemenea criză.
Structura de personal va fi în funcţie de bugetul anului viitor.
Domnul Vasile Mihalachi
Nu vreau să vă stric inima de pe acum. Dacă mai sunt necesare alte lămuriri?
Dacă nu,
trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
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În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 27 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 ? 27 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 ? 27 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 ? 27 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 ? 27 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 proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii jud. prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VII. La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
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eliberarea şi numirea unui membru în Comisia pentru protecţia copilului Vaslui.
Dau cuvântul doamnei Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta raportul de avizare la
proiectul de hotărâre.
Doamna Eugenia Şteimberg prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului secretar Stoica Gheorghe pentru a ne prezenta proiectul de
hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
După cum se ştie, la nivelul judeţului, funcţionează Comisia pentru protecţia copilului,
organ de specialitate, fără personalitate juridică al consiliului judeţean, cu activitate decizională în
materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.
Această comisie este alcătuită din reprezentanţi ai unor servicii deconcentrate cu atribuţii
în domeniul protecţiei copilului.
Deoarece reprezentantul Agenţiei judeţene pentru prestaţii sociale, respectiv doamna
Mocanu Ramona, a fost revocată din funcţia de director coordonator, se impune să numim o altă
persoană. Agenţia judeţeană pentru prestaţii sociale vine cu propunerea de a numi în această comisie
pe doamna Bălţatu Aurica.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii?
Domnul Dumitru Marin
Consider că acest punct merită mai multe discuţii. Mi se pare că, dacă tot se propune ceva,
trebuie bine gândit. Dumneavoastră aţi făcut o interpretare strict politică.
Din punctul meu de vedere, chiar dacă a fost numită o anumită persoană, nu ar trebui să
renunţăm la aceasta doar pentru că nu mai ocupă o anumită funcţie. Consiliul judeţean poate aproba,
sau nu. Ca şi la consilierii judeţeni în situaţia în care partidul, din care fac parte, îşi retrage sprijinul.
De principiu, oamenii aceştia sunt de o anumită competitivitate.
O cunosc pe doamna Aurica Bălţatu, este un economist de excepţie.
Domnul Vasile Mihalachi
Este perfect legal ceea ce propunem acum. Doamna Bălţatu reprezintă acum instituţia în
această comisie. Pe de o pare aţi periat-o pe doamna Bălţatu, pe de altă parte aţi fost împotriva ei.
*
Întrucât la acest punct de pe ordinea de zi avem de adoptat un proiect de hotărâre cu privire la
persoane, potrivit prevederilor art.48 alin.(7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, pentru numărarea buletinelor de vot şi constatarea rezultatului votului secret, rog
comisia desemnată în acest scop să-şi intre în atribuţiuni.
Este vorba despre aceeaşi comisie stabilită la începutul mandatului, alcătuită din domnii
consilieri: Partenie Eugen, Tîru Ilie, Juverdeanu Alin.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Precizez că vor fi două buletine de vot: unul pentru eliberare şi unul pentru numire.
Vă prezint procedura de vot:
- consilierul votează „pentru”, lăsând neatins numele şi prenumele persoanei, şi „contra”,
barând numele şi prenumele persoanei.
Vă propun o scurtă pauză, timp în care vă vor fi înmânate buletinele de vot şi se va
desfăşura operaţiunea de votare.
PAUZĂ
*
DUPĂ PAUZĂ
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului consilier Partenie Eugen pentru a prezenta procesele-verbale cu
rezultatul votului secret privind:
- eliberarea unui membru al Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui;
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- numirea unui membru al Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui.
Domnul Eugen Partenie prezintă procesul verbal încheiat cu ocazia exercitării votului
secret:
- pentru eliberarea unui membru al Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui, respectiv
eliberarea din funcţie a doamnei Mocanu Ramona –Maria, rezultatul votului secret exercitat de către
consilierii judeţeni şi preşedinte este de 26 voturi ,,pentru” şi un vot ,,contra”.
A fost întrunit numărul de necesar voturi pentru a fi eliberată din funcţia de membru al
Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui.
- pentru numirea unui membru al Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui, respectiv
numirea doamnei Bălţatu Aurica, rezultatul votului secret exercitat de către consilierii judeţeni şi
preşedinte este de 19 voturi ,,pentru” şi 8 voturi ,,contra”.
A fost întrunit numărul de necesar voturi pentru a fi numită în funcţia de membru al
Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă doamna Bălţatu Aurica doreşte să ne spună ceva?
Doamna Aurica Bălţatu
Mulţumesc celor care m-au votat şi sper să mă achit conform aşteptărilor.
Domnul Vasile Mihalachi
Vă dorim mult succes.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VIII. La punctul opt de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea Hotărârii nr.33/2008 a Consiliului judeţean Vaslui privind darea în folosinţă
gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unui spaţiu din incinta imobilului aflat în proprietatea
publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu nr.19.
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului director Armeanu pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Ionel Armeanu Ştefănică
Prin Hotărârea nr. 33/2008 a Consiliului judeţean Vaslui, s-a aprobat darea în folosinţă
gratuită, pe o perioadă de 3 ani a unui spaţiu din Bîrlad dintr-o clădire ce se află în domeniul public al
judeţului Vaslui şi în administrarea D.G.A.S.P.C. Vaslui, Asociaţiei ,,Bună Ziua, Copii din România”.
Noi le punem la dispoziţie doar spaţiul. Acum Asociaţia are nevoie să fie licenţiată, iar una
din condiţii pentru obţinerea licenţei este dovada existenţei spaţiului pe o perioadă de 3 ani începând
cu data înregistrării cererii de licenţiere. Deoarece documentaţia a fost depusă în anul 2009, iar
perioada de folosinţă gratuită a spaţiului expiră în anul 2010, trebuie prelungită perioada de dare în
folosinţă gratuită de la 3 ani la 5 ani.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Eu cred că ceea ce facem pentru semenii noştri este un semn de bun augur.
Dacă aveţi întrebări, completări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii jud. prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IX. La punctul nouă de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind trecerea
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din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vaslui a unui număr de 39 locuinţe sociale
situate în imobilul din municipiul Bîrlad, str. V. Pârvan, nr. 4, aflate în administrarea
Consiliului Judeţean Vaslui şi schimbarea destinaţiei acestora în locuinţe de serviciu.
1.Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean şi;
3.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului secretar Stoica Gheorghe pentru a ne prezenta proiectul de
hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Acest proiect de hotărâre este în strânsă legătură cu următorul proiect de pe ordinea de zi şi
dacă nu va fi adoptat acesta, nu vom trece la următorul.
Este vorba despre blocul cu locuinţe sociale din Bîrlad care, în conformitate cu prevederile
HG 1361/2001, cu modificările şi completările ulterioare, face parte din domeniul public al judeţului
Vaslui şi este în administrarea Consiliului judeţean Vaslui.
La acest bloc s-au efectuat lucrări de reabilitare şi a fost recompartimentat, rezultând un
număr de 15 apartamente cu două camere şi 24 de garsoniere.
Iniţial, acestea au avut destinaţia de locuinţe sociale dar, deoarece acum bugetul local nu
mai permite subvenţionarea diferenţei de chirie, propunem trecerea acestora din domeniul public în
domeniul privat .
Pentru locuinţele sociale, nivelul chiriei datorată de chiriaş nu poate depăşi 10% din venitul
net calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.
În baza evaluărilor făcute, s-a ajuns la concluzia ca aceste locuinţe să fie trecute din
domeniul public în domeniul privat al judeţului şi să fie date ca locuinţe de serviciu doar celor care
lucrează în instituţiile consiliului judeţean.
De asemenea, este necesară şi schimbarea destinaţiei acestora din locuinţe sociale, în
locuinţe de serviciu.
În măsura în care persoana căreia i se atribuie o asemenea locuinţă de serviciu, nu mai are
raporturi cu instituţia angajatoare, trebuie să lase spaţiul liber.
Cuantumul chiriei se calculează în conformitate cu prevederile legale, mai exact O.U.G. nr.
40/1999, pornindu-se de la un tarif de bază lunar prevăzut de lege iar la chiria de bază se aplică un
coeficient diferenţiat pe categorii de localităţi şi zone, conform criteriilor avute în vedere la stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru terenuri.
Domnul Eduard Angheluţă
Toate aceste locuinţe vor rămâne locuinţe de serviciu?
Domnul Vasile Mihalachi
Nu închiriem la nici o altă societate, numai la instituţiile subordonate consiliului judeţean.
Dăm aceste locuinţe în administrarea Muzeului şi Teatrului din Bîrlad, şi Direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui. Probleme cu locuinţele sociale sunt în toată ţara. Dacă
am făcut gestul de reabilita acest imobil, să o facem pentru cei din sistem. Ceilalţi sunt o problemă a
primarilor, a consiliilor locale.
Domnul Gheorghe Stoica
Din chiria obţinută, se vor acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii,
impozitele pe clădire şi pe teren precum şi recuperarea investiţiei.
Domnul Vasile Mihalachi
Locuinţele de serviciu se pot vinde, cele sociale nu.
Domnul Gheorghe Stoica
Au în continuare regim de locuinţe de serviciu chiar dacă sunt date la altă instituţie.
Domnul Vasile Mihalachi
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Condiţia esenţială este ca cei cărora li se vor atribui o asemenea spaţii, să nu aibă locuinţă.
Să nu apără vreo reclamaţie în acest sens.
Domnul Viorel Petcu
Dacă vine un doctor în Bîrlad şi doreşte locuinţă?
Domnul Vasile Mihalachi
Are domnul primar Constantinescu. Este obligaţia consiliului local să asigure locuinţe.
Consiliul judeţean are doar partea aceasta de bloc, dacă consiliul local ne dă şi cealaltă scară, şi avem
posibilităţi, o vom renova. De ce am luat această hotărâre? Nici nu am terminat bine lucrările şi
locatarii de acolo au şi trecut la furat. Au spart geamurile, au dat o gaură şi s-au conectat la curentul
electric. Eu nu permit furtul de curent electric plătit cu bani publici.
Dacă mai sunt alte intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
X. La punctul zece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
transmiterea unui număr de 14 locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Bîrlad,
str. V. Pârvan, nr. 4, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea
Consiliului judeţean Vaslui, în administrarea unor instituţii publice de interes judeţean.
1.Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean şi;
3.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
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Domnule Stoica, ce ar mai fi de adăugat în legătură cu acest proiect de hotărâre?
Domnul Gheorghe Stoica
Prin acest proiect de hotărâre nu se face altceva decât să se transmită un număr de 14
locuinţe de serviciu, menţionate la punctul de pe ordinea de zi dezbătut anterior, în administrarea unor
instituţii publice din subordinea consiliului judeţean. Această transmitere s-a făcut în baza solicitărilor
instituţiilor care, la rândul lor, au centralizat cererile salariaţilor. Astfel la Teatrul ,,Victor Ion Popa”
din Bîrlad se vor transmite 4 locuinţe; la Muzeul ,,Vasile Pârvan” din Bîrlad se vor transmite 4
locuinţe de serviciu iar la D.G.A.S.P.C. Vaslui se transmit 6 locuinţe de serviciu.
Faţă de proiectul iniţial al hotărârii, va apărea o modificare. Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui i se va atribui un apartament în suprafaţă de 35,51 mp în locul
celui de 51,24 mp prevăzut la poziţia 1 din Anexa nr. 1 de la proiectul de hotărâre iar poziţia 6 din
Anexă va deveni poziţia 1.
Domnul Vasile Mihalachi
Deci îl reţinem pe cel în suprafaţă de 51 mp şi îl transmitem pe cel în suprafaţă de 31 mp.
Dacă mai doreşte cineva alte lămuriri la acest proiect de hotărâre? Dacă nu, trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 27 voturi ,,pentru”.
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Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii jud. prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă domnul subprefect, acum, la ultima şedinţă din acest an, doreşte să ne spună ceva?
Domnul Traian Huluţă
Mulţumesc domnule preşedinte pentru că mi-aţi dat cuvântul. În calitate de reprezentant al
Instituţiei prefectului Vaslui, fiind ultima şedinţă a Consiliului judeţean Vaslui din acest an, fiind
vremea bilanţurilor, vreau să trag doar câteva concluzii. Am participat la câteva şedinţe ale consiliului
în acest an şi pot spune că acestea s-au desfăşurat sub auspiciul ,,bună înţelegere şi toleranţă”.Avem
exemplul altor consilii locale unde discuţiile au fost mai aprige.
Acest lucru a favorizat adoptarea hotărârilor de o importanţă majoră. Anul 2009 a fost un
an de foc, cu tensiuni destul de mari în plan politic şi social.
Faptul că s-a reuşit realizarea unor probleme importante pentru judeţ este un lucru
extraordinar. Asta înseamnă că dumneavoastră v-aţi făcut treaba cu profesionalism în comisiile de
specialitate şi aţi dat dovadă de seriozitate.
Toate hotărârile adoptate în consiliul judeţean au primit aviz de legalitate din partea
Serviciului de contencios administrativ din cadrul Instituţiei prefectului.
Fiind în prag de an nou, doresc să vă urez multă sănătate, înţelepciune şi un an nou plin de
realizări şi să privim cu mai mult optimism anul 2010 care, de ce să nu recunoaştem, va fi şi mai
înflăcărat. La mulţi ani!
Domnul Corneliu Bichineţ
Domnule preşedinte, stimaţi colegi!
Din anul 1996 lucrez în cadrul consiliului judeţean şi surprind o creştere a calităţii
activităţii. Apreciez seriozitatea consilierilor judeţeni din plenul şedinţelor, din comisii.
Eu am avut un mandat mai zbuciumat. Acum domnul preşedinte are o majoritate mai
serioasă. Eu am avut o majoritate care ţinea de bunăvoinţa domnului Buzatu.
Dumneavoastră sunteţi uninominal. Eu vorbesc foarte serios. Am vorbit puţin anul acesta
şi aţi înţeles de ce. Când pierzi, trebuie să ai decenţa să taci. Ce va fi în viitor vom mai vedea.
Vă urez ,,La mulţi ani”!
Domnul Dumitru Marin
Nu mă pot abţine să nu fiu şi un pic rău. Mai întâi, bine că l-am auzit pe domnul subprefect
vorbind.
În al doilea rând, domnul Corneliu Bichineţ este mai suculent decât pot fi eu.
Vă informez că Uniunea Ziariştilor Profesionişti a împlinit 90 de ani de la înfiinţare. Noi
am sărbătorit la Bucureşti.
Eu sunt vicepreşedintele Uniunii şi preşedinte în judeţul Vaslui şi, în această calitate, am
considerat că dintre oamenii care au avut o contribuţie la încurajarea jurnaliştilor, nu neapărat cei cu
şcoală profesională, jurnalişti pe care îi aşteaptă vremuri grele, am considerat că într-un cadru festiv,
aşa cum este acum, merită să ofer diplome aniversare. Vă rog să-mi permiteţi să înmânez trei diplome
şi anume domnului vicepreşedinte Dumitru Buzatu, domnului vicepreşedinte Corneliu Bichineţ şi
domnului preşedinte Vasile Mihalachi.
Să nu fie înţeles ca un gest de deferenţă ci de consideraţie pentru ce fac aceşti domni
pentru transparenţă în luarea deciziilor.
Celelalte nominalizări pot fi văzute în paginile ziarului ,,Meridianul”. Vă mulţumesc
tuturor pentru prezenţa în presă şi vă asigur că veţi fi în continuare în vizorul nostru pentru că
reprezentaţi o bună parte din locuitorii acestui judeţ. Vă urez ,,La mulţi ani!” .
Domnul Ioan Stamate
Aş dori să-mi spun părerea în legătură cu sumele alocate la Centrul de asistenţă medicosocială din Băceşti. Se fac eforturi deosebite. Nu este mare suma alocată la Băceşti, este mică la
Codăeşti. Apreciez activitatea domnului doctor Gabriel Leuştean. El lucrează şi cu inima şi cu pixul.
Toţi din zona respectivă ştiu că de ani de zile în acel spaţiu este spital şi merg în continuare acolo.
Ar fi cazul să dăm cuvântul şi reprezentanţilor celor care au primit locuinţe, respectiv
76

domnilor directori de la teatru, muzeu şi DGASPC.
Şi eu ştiu ce înseamnă să nu ai locuinţă. Timp de 5 ani am făcut naveta.
Vă urez ,,La mulţi ani!”.
Domnul Vasile Mihalachi
Eu nu pot decât să ţin cont de părerea dumneavoastră Doreşte vreunul dintre directorii
menţionaţi să mai spună ceva?
Domnul Mircea Mamalaucă
Vreau să vă mulţumesc, acum că hotărârea este adoptată deja. Vă felicit că aţi votat în
favoarea acordării acestor locuinţe de serviciu.
Atât la Muzeu cât şi la Teatrul din Bîrlad lucrează specialişti. Mulţi sunt tineri iar din
salariile pe care le primesc, nu au posibilitatea să-şi cumpere locuinţă. Avem de exemplu, o colegă
muzeograf, care de peste 12 ani locuieşte în diverse locuri, la preţuri mari şi care nu beneficiază de
toate condiţiile.
Hotărârea adoptată este salutară şi vă mulţumesc în numele meu şi al colegilor mei şi
profit de această ocazie pentru a vă invita duminică la o expoziţie cu icoane realizată în colaborare cu
cineva din Republica Moldova şi ne-ar face plăcere să veniţi. Este vorbe despre ,,Tradiţii şi valori
creştine în iconografia de la est de Prut sec XVIII-XX”.
La mulţi ani !
Domnul Adrian Iacomi
Daţi-mi voie domnule preşedinte, domnule vicepreşedinte, stimaţi colegi, să vă adresez şi
eu urări de bine, să fiţi sănătoşi şi ,,La mulţi ani”!.
Domnul Marcel Anghel
Mulţumirile mele şi a celor de la Teatrul din Bîrlad ce vor primi cele 4 garsoniere. Din
acest moment devenim atractivi şi pentru că asigurăm un acoperiş deasupra capului. Un lucru pe care-l
aşteptăm de mulţi ani, urmează să se împlinească.
Sper ca, în cel mult un an şi jumătate, să vă putem invita într-un centru cultural de care să
ne mândrim şi noi şi dumneavoastră. Îmi doresc să fiţi în continuare alături de noi. Suntem convinşi
că dacă vom avea susţinerea dumneavoastră vom trece cu bine şi anul ce vine. Un an bun şi tot ce vă
doriţi. La mulţi ani!
Domnul Ionel Armeanu Ştefănică
Aş vrea să vă spun că acum este ultimul an când costul mediu se calculează aşa.
De la anul se va practica costul real. Judeţul Vaslui este judeţ pilot privind calcularea
acestor costuri.
În ce priveşte apartamentele, cred că este o situaţie unică în ţară, nu ştiu un alt judeţ în care
consiliul judeţean să pună la dispoziţie locuinţe de serviciu. Sunt tineri care au terminat facultatea de
10-12 ani. Avem o angajată care stă într-o cameră de la fosta Direcţie a plantelor Vaslui.
Mulţumesc că aţi fost alături de instituţia noastră şi că aproape toate hotărârile cu privire la
D.G.A.S.P.C. Vaslui au fost adoptate cu unanimitate, aţi înţeles greul prin care trec anumiţi semeni
de-ai noştri.
Sănătate multă şi să dea Dumnezeu un an mai bun. Poate dacă roata economiei se va mişca
mai bine, o să vină şi mai mulţi bani la asistenţă socială.
Ne-ar veni tare greu să tăiem din serviciile acordate populaţiei.
Domnul Viorel Petcu
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, aş dori să vă urez tuturor colegilor sănătate, să nu aveţi
nevoie de doctori decât ca prieteni. La mulţi ani!
Domnul Vasile Mihalachi
Daţi-mi voie să trag eu concluziile. Am ajuns la sfârşitul anului 2009 şi consider că îl
încheiem aşa cum ne –am dorit. Anul 2009 a fost un an greu. Menirea noastră este de a avea grijă de
cei ce ne-au trimis aici. Bănuiesc că sunteţi în asentimentul meu când spun că anul 2009 a reprezentat
un an cu mai multe realizări decât 2008.
Dacă în anul 2008 nu am realizat în totalitate tot ce ne-am propus, în anul 2009 tot ce a fost
prins în buget s-a îndeplinit.
Nu vreau să fie luat drept o laudă cu ce am făcut noi cei trei din conducere. Tot ce am
făcut, am făcut cu aprobarea dumneavoastră dar mai ales împreună cu dumneavoastră. Nu am realizat
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de unul singur, ci cu sprijinul tuturor. Am avut aprobările dumneavoastră, împreună am luat hotărâri
prin care să contribuim la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei judeţului. Şi pentru asta vă
mulţumesc din suflet. În anul 2009, nu am avut probleme cu hotărâri care să facă obiect în
contenciosul administrativ .
Vreau să le adresez tuturor cetăţenilor judeţului Vaslui, sănătate, gânduri bune şi
promisiunea că în 2010 vom face în aşa fel încât să realizăm mai multe pentru ei încât să perceapă şi
cei din Pochidia, Băceşti, Dragomireşti că au sprijinul nostru.
Vă mulţumesc pentru colaborare .
Să aveţi parte de tot ce este mai bun, să dea Dumnezeu ca anul care vine să fie mai bun.
La mulţi ani şi gânduri bune !
*
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.
ORA 17.35

PREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI,
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