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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN
H O T A R A R E A Nr.10/2010
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC “Lucrări Drumuri şi
Poduri” SA Vaslui
având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.4/29.01.2010 a SC. LDP SA
Vaslui privind propunerea de a se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010;
având în vedere prevederile art.5, lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2008
privind măsuri economico-finaciare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi
completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin.(1),lit. f) şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTARASTE:
Art.1.- (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC.”Lucrări Drumuri şi
Poduri” SA Vaslui, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
al societăţii, se aprobă de către Preşedintele Consiliului judeţean Vaslui.
Art.2.- (1) Nivelul cheltuielilor, totale, aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi
cheltuieli, reprezintă limita maximă care nu poate fi depăşită decât în cazuri justificate, cu aprobarea
Consiliului judeţean Vaslui.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor
totale, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art.3. – Trimestrial SC „Lucrări drumuri şi poduri” SA Vaslui va informa Consiliul judeţean
cu privire la execuţia bugetară pe perioada trimestrului expirat şi propuneri de măsuri tehnicoorganizatorice ce se impun a fi luate în vederea eliminării neajunsurilor constatate.
Vaslui, 26 februarie 2010
PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemneaza,
Secretar al judetului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010
al SC "Lucrari de Drumuri si Poduri" SA Vaslui
UM= lei
INDICATORI
A
I. VENITURI TOTALE, din care:
(rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)
1. Venituri din exploatare
din care:
a). Venituri din activitatea de baza
b) Venituri din alte activitati
c). Venituri din surse bugetare

1
01

BVC
Prevederi
Procent
aprobat
an
2009
2010
(col. 3/col. 2)
2
3
4
4.950.000 4.950.000
100

02

4.917.000 4.917.000

100

03
04
05

4.532.000 4.532.000
385.000
385.000

100
100

Nr. rand

2

din care:
- subventii pe produse si activitati
- subventii pentru acoperirea diferenţelor de pret şi tarif
- transferuri
- prime acordate de la bugetul statului
- alte sume primite de la bugetul de stat
d) Venituri din fonduri speciale
2. Venituri financiare
3. Venituri exceptionale
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
(rd. 15 + rd. 35 + rd.36)
1. Cheltuieli pentru exploatare
total, din care:
a) Cheltuieli materiale
b) Cheltuieli cu personalul, din care:
- salarii brute
- contributie asigurari sociale de stat
- ajutor somaj
- contributie asig.soc.pt.sanatate,
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
-contrib. la asigurari pt. accidente de munca si boli profes.
- fond nat.unic asig soc.sanatate
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si
provizioanele
d) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de
stat nr. 216/2001
din care:
- transferuri si subventii
e) Cheltuieli de protocol
f) Cheltuieli reclama si publicitate
g) Cheltuieli cu sponsorizarea
h) Tichete de masa
i) Alte cheltuieli, din care:
- prestari servicii externe
- informatizare
- perfectionare personal
2. Cheltuieli financiare
3. Cheltuieli exceptionale
III. REZULTAT BRUT-(profit)
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE
din care:
- fond de rezerva
V. IMPOZIT PE PROFIT
VI. PROFITUL DE REPARTIZAT
din care:
a) Rezerve legale
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare,
aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv
aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit
d) Alte repartizari prevazute de lege
e) Pana la 10% pentru participarea
salariatilor la profit
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in
cazul regiilor autonome, ori dividente, in cazul societatilor

06
07
08
09
10
11
12
13
14

4.664.759 4.664.759

100

15

4.604.759 4.604.759

100

16
17
18
19
20
21
22

2.125.663 2.125.663
1.342.209 1.342.209
1.050.719 1.050.719
218.549
218.549
5.254
5.254
54.637
54.637
2.543
2.543

100
100
100
100
100
100
100

33.000

33.000

100

23
24

2.543
10.507

2.543
10.507

100
100

25

300.000

300.000

100

3.000
3.000
3.000
100.000
727.887
712.887
10.000
5.000
30.000
30.000
285.241

3.000
3.000
3.000
100.000
727.887
712.887
10.000
5.000
30.000
30.000
285.241

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

45.638
239.603

45.638
239.603

100
100

11.980

11.980

46
47

91.049
22.763

91.049
22.763

100
100

48

113.811

113.811

100

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital
integral sau majoritar de stat
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazutela lit. a)-f)
VII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care:
1. Surse proprii
2. Alocatii de la buget
3. Credite bancare
- interne
- externe
4. Alte surse
VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII
din care:
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
2. Rambursari rate aferente
creditelor pentru investitii
- interne
- externe
IX. REZERVE, din care
I. Rezerve legale
II. Rezerve statutare
III. Alte rezerve
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
2. Costuri aferente volumului de activitate
3. Nr.prognozat de personal la finele anului
4. Nr.mediu personal total, din care:
5. Fond de salarii, din care:
a) fondul de salarii aferent posturilor vacante
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului econ.
din care:
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza
decontract individual de munca angajat pe baza de contr.
individual de muncă
6. Castigul mediu lunar pe salariat
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii
lei/persoana) (rd.03/rd.70) in preturi curente
8. Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoana)
(rd.67/rd.70) - in preturi comparabile
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
cheltuieli totale X 1000
venituri totale
10. Plati restante - total
- preturi curente
- preturi comparabile
(rd.83x indicele de crestere a
preturilor prognozat)
11. Creante restante - total
- preturi curente
- preturi comparabile
(rd.86x indicele de crestere a
preturilor prognozat)

49
50

91.049

91.049

100

51
52
53
54
55
56
57

91.049

91.049

100

91.049

91.049

100

58

91.049

91.049

100

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

4.950.000 4.950.000
4.604.759 4.604.759
100
100
89
89
1.050.719 1.050.719

100
100
100
100
100

70.404

70.404

100

74

980.315

980.315

100

75

984

98411.806

100

77
78
79

50.921

50.921

100

942,3

942,3

100

80
81
82

100.000

100.000

83
84
85

90.000

90.000

76
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CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
PRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC
“Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui
In conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008, cu modificările
şi completările ulterioare , precum şi cu prevederile Ordinului Ministerului de Finanţe nr.2121/5521
din 24 octombrie 2001 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli, supun atenţiei
d-voastră, bugetul de venituri şi cheltuieli al SC. “Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vs, pt. anul 2010.
La întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al SC. Lucrări Drumuri şi Poduri
SA Vaslui, s-a avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind priorităţile ce se impun
în asigurarea resurselor de finanţare pentru desfăşurarea activităţii societăţii şi stabilirea cifrei de
afaceri ţinând seama şi de prevederile bugetului pe anul 2009 şi în funcţie de volumul estimat al
lucrărilor posibil de executat în anul 2010.
Comparativ cu anul 2009, structura bugetului nu a suferit modificări nici la partea de venituri şi
nici la cea de cheltuieli, avându-se în vedere contractele certe pe care le are SC LDP SA cu Consiliul
Judeţean Vaslui pentru activitatea de deszăpezire, cu consilii locale din teritoriu, cu diverşi agenţi
economici pentru prestări servicii, precum si cele care urmează a fi încheiate în cursul anului 2010.
Pentru anul 2010 volumul de activitate propus este de 4.950.000 lei structurat după natura
venitului dupa cum urmeaza:
a) venituri din activitatea de bază:
4.532.000 lei
b) venituri din alte activităţi:
385.000 lei
c) venituri financiare:
33.000 lei
Pentru realizarea volumului de activitate ne-am propus ca nivelul cheltuielilor aferente de 4.664.759
lei sa fie structurat dupa cum urmeaza:
a) cheltuieli de exploatare
4.604.759 lei
b) cheltuieli exceptionale
30.000 lei
Structura cheltuielilor de exploatare pe ponderi in total cheltuieli se prezinta astfel:
Natura cheltuielilor
Valoare(lei)
Pondere in costuri
%
cheltuieli materiale,
2.125.663
45.58
care cuprind:
- cheltuieli cu materii prime si materiale
- cheltuieli cu carburanti, lubrifianti, piese de schimb;
- cheltuieli cu materiale consumabile (birotica);
2. cheltuieli cu manopera inclusiv
1.342.209
28,77
datoriile la stat aferente
3. cheltuieli cu amortismentele
300.000
6,43
4. alte cheltuieli care cuprind:
866.887
18,58
- cheltuieli privind reparatii curente ale statiilor de mixturi asfaltice si funcţionarea sistemului de
management al calitatii şi mediului;
- prestari servicii de catre terti cu transportul materiilor prime si materialelor ;
- cheltuieli cu utilitatile (telefoane, gaze naturale,apa ,energia);
- cheltuieli cu primele de asigurare prin efectul legii si licente de transport;
- cheltuieli cu deplasări, delegări, detaşări;
- cheltuieli cu servicii bancare;
- diverse contracte prestari servicii efectuate de terti legate de specificul activitatii.
- cheltuieli cu informatizarea si pregatire profesionala;
- tichete de masa
- dobinzi la credite pe termen scurt
5.cheltuieli exceptionale
30.000
0.64
(dobanzi si penalitati, eventuale litigii)
TOTAL
4.664.759
100
5

Pe anul 2010 conducerea SC LDP SA si-a propus realizarea unui volum de activitate de
4.950.000 lei cu un numar prognozat de 100 salariati.
Pe aceste considerente se are în vedere realizarea în anul 2010, a unui profit brut de 285.241 lei.
Pentru realizarea indicatorilor cuprinşi în bugetul de venituri şi cheltuieli, SC LDP SA îşi
propune ca pe langă lucrările deja contractate sa achizitioneze noi lucrari, precum si încheierea de
contracte prestari servicii cu diferiti agenţi economici.
Pentru anul 2010, conducerea societatii isi propune în continuare luarea de masuri pentru
achitarea datoriilor la bugetul consolidat al statului la termenele prevazute de lege, pentru a nu fi in
situatia de a plati dobanzi si penalitati, precum si achitarea datoriilor curente fata de furnizorii de
materii prime si materiale pentru evitarea litigiilor. Deasemenea se va urmari incasarea la timp a
productiei realizate si prestarilor de servicii executate pentru a se putea desfasura activiatea in mod
ritmic, fara blocaje la executarea contractelor angajate.
Conducerea SC LDP SA şi-a propus sa realizeze în anul 2010 reparatii curente si modernizari
la statiile de mixturi asfaltice de la Bârlad, respectarea programelor de conformare privind sistemul de
management al calitatii si mediului, corelat cu pregatirea corespunzatoare a personalului in domeniu .
Analizind cele expuse mai sus, atât la patea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, suma
prevazuta in bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, este aceiaşi, propunându-şi menţinerea
locurilor de muncă existente la această dată, în funcţie de valoarea lucrărilor contractate cu acelaşi
fond de salarii şi aceiaşi valoare a productivităţii muncii. In acest context, profitul propus a se realiza
in anul 2010 este 285.241 lei, fiind egal cu cel propus în anul 2009.
Conducerea societăţii, îşi propune să realizeze în continuare lucrări de: modernizări la staţia de
mixturi astfaltice, ecologizari la depozitele de carburanti si batal de bitum , precum si alte cheltuieli pe
care le presupune sistemul de management al calităţii , mediului si securitatea muncii.
Ponderea cea mai mare în cheltuieli o deţin cheltuielile materiale compuse din cheltuieli cu
materiile prime, cheltuieli cu lubrifianţi şi carburanţi, cheltuieli cu piesele de schimb, cheltuieli care
au o pondere de aproape 46,2% din total cheltuieli datorită uzurii mijloacelor de transport şi utilajelor
cu care se desfăşoară activitatea, urmând apoi cheltuielile cu manopera.
Domnilor consilieri,
Având în vedere cele prezentate mai sus şi cu convingerea unei preocupări susţinute din partea
conducerii, pentru administrarea eficientă a activităţii, în scopul realizării şi depăşirii pe cât posibil a
indicatorilor economico-financiari prognozaţi, în spiritul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.79/2008, cu modificările şi completările ulterioare , vă propun să aprobaţi proiectul bugetului de
venituri şi cheltuieli al SC Lucrări Drumuri şi Poduri SA Vaslui, pentru anul 2010, în forma în care vă
este prezentat.
PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN
H O T A R A R E A Nr.11/2010
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al
SC „ AQUAVAS ” SA Vaslui
având în vedere adresa nr.181/04.02.2010 a SC „ AQUAVAS ” SA Vaslui privind propunerea
de a se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010;
având în vedere prevederile art.5, lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2008
privind măsuri economico-finaciare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi
completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin.(1),lit.f) şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTARASTE:
Art.1.- (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC „ AQUAVAS ” SA
6

Vaslui, prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
al societăţii, se aprobă de către Preşedintele Consiliului judeţean Vaslui.
Art.2.- (1) Nivelul cheltuielilor, totale, aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi
cheltuieli, reprezintă limita maximă care nu poate fi depăşită decât în cazuri justificate, cu aprobarea
Consiliului jud. Vs.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor
totale, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art.3. – Trimestrial SC „AQUAVAS” SA Vaslui va informa Consiliul judeţean cu privire la
execuţia bugetară pe perioada trimestrului expirat şi propuneri de măsuri tehnico-organizatorice ce se
impun a fi luate în vederea eliminării neajunsurilor constatate.
Vaslui, 26 februarie 2010
P R E S E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemneaza,
Secretar al judetului Vaslui
Gheorghe Stoica
Anexa
la Hotărârea nr.11/2010
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
al SC AQUAVAS SA Vaslui
UM=Lei
BVC
Prevederi
Procent
INDICATORI
NR. RD. aprobat
an
2009
2010
(col. 3/col. 2)
A
1
2
3
4
VENITURI TOTALE din care:
1
24996882 25952893
103,82%
1.Venituri din exploatare - din care:
2
24966372 25932893
103,87%
a)venituri din activitatea de baza
3
19295126 20342613
105,43%
b)venituri din alte activitati- din care:
4
4790388 5287880
110,39%
-venituri din exec.de lucrari (investitii)
5
920533 1686500
183,21%
-venituri din penalitati
6
870748
418100
48,02%
-venituri din redeventa
7
306168
338880
110,68%
-venituri din provizioane
8
140344
75000
53,44%
-venituri din productia interna
9
908259 1399800
154,12%
-alte venituri din exploatare
10
1644336 1369600
83,29%
c)venituri din surse bugetare-din care:
11
880839
302400
34,33%
-subventii pe produse si activitati
12
0
0
-subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
13
880839
302400
34,33%
-transferuri
14
0
0
-prime acordate de la bugetul de stat
15
0
0
-alte sume primite de la bugetul de stat
16
0
0
d)venituri din fonduri speciale
17
0
0
2.Venituri financiare
18
30529
20000
65,51%
3.Venituri exceptionale
19
0
0
II.CHELTUIELI TOTALE(1+2+3)-din care:
20
24424223 25842580
105,81%
-1.Cheltuieli pentru exploatare-total
21
24407019 25824780
105,81%
a)Cheltuieli materiale total din care:
22
6733651 7023572
104,31%
-cheltuieli materii prime-apa bruta
23
649658
681180
104,85%
-cheltuieli materiale auxiliare
24
899024
938400
104,38%
-cheltuieli combustibili
25
371078
382780
103,15%
-cheltuieli piese de schimb
26
280931
284000
101,09%
-cheltuieli rechizite
27
55860
58800
105,26%
-cheltuieli ambalaje
28
187
40
21,39%
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-alte cheltuieli materiale
-cheltuieli obiecte de inventar
-cheltuieli materiale nestocate
-cheltuieli privind utilitatile total din care:
-cheltuieli privind energia electrica
-cheltuieli privind energia termica
-cheltuieli privind gaz
b)cheltuieli cu personalul,din care:
-salarii brute
-contributii asigurari sociale de stat
-ajutor de somaj
-contributie asigurari sociale pt.sanatate cf.Lg.145/1997
-alte cheltuieli cu personalul,din care:
-fond de garantare salarii cf.og102/1999
-fond de risc si accidente
-contributii pentru concedii si indemnizatii
-fond de premiere,prima de vacanta,scutire apa
-cheltuieli sociale 2%
-fond pers. Handicap
-tichete de masa
c)Cheltuieli de expl. privind amortizarea si provizioanele
d)cheltuieli prevazute de legea bug.de stat din care:
- transferuri
- subventii
e) cheltuieli protocol
f) cheltuieli reclama si publicitate
g) cheltuieli sponsorizare
h) alte cheltuieli,din care:
-cheltuieli profesionale
-cheltuieli reparatii si intretinere
-cheltuieli chirii
-cheltuieli prime de asigurare
-cheltuieli deplasare
-cheltuieli aferente productiei interne
-cheltuieli posta si telecomunicatii(telefoane+serv.postale)
-cheltuieli prestari servicii terti
-cheltuieli impozite si taxe locale
-cheltuieli protectia muncii
-cheltuieli colaboratori
-cheltuieli servicii bancare
-cheltuieli pierderi din creante
-cheltuieli amenzi si penalitati
-cheltuieli cu redeventa din concesionarea bunurilor
2.Cheltuieli financiare
3.Cheltuieli exceptionale
III.REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)
IV. FOND DE REZERVA
V.Alte cheltuieli deductibile stabilite potrivit legii
VI.Acoperirea pierderilor din anii precedenti
VII.IMPOZIT PE PROFIT
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT
Din care:
1.Fondul de participare a salariatilor la profit din care:
Cota managerului la regii autonome
2.Varsaminte la buget din profitul net al Regii.autonom.
3.Surse proprii de finantare(profit net ramas)

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
69
70
71
72
73
74

362368
424000
122570
149730
4164
4230
3987811 4100412
3920569 4020412
2704
0
64538
80000
13762155 14510503
9543810 9905625
2064034 2128908
49135
51176
514607
532228
1590569 1892566
24548
25659
27529
28634
83203
87239
320295
363562
192096
205270
79503
85154
863395 1097048
913927
839675
0
0
0
0
0
0
14497
13200
5489
8800
13006
6000
2964294 3423030
18411
15000
134532
137000
29932
37800
45300
47904
36716
33780
819497 1296000
122819
121020
871074
719665
250892
253500
93928
97480
13070
166608
36986
39752
449
5000
150304
95300
340384
357221
17204
17800
0
0
572659
110313

117,01%
122,16%
101,59%
102,82%
102,55%
0,00%
123,96%
105,44%
103,79%
103,14%
104,15%
103,42%
118,99%
104,53%
104,01%
104,85%
113,51%
106,86%
107,11%
127,06%
91,88%

91,05%
160,32%
46,13%
115,48%
81,47%
101,83%
126,29%
105,75%
92,00%
158,15%
98,54%
82,62%
101,04%
103,78%
1274,74%
107,48%
1113,59%
63,40%
104,95%
103,46%
19,26%
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Din care:
Cota de participare la profit a administratorilor
4.Alte repartizari prevazute de lege
Cota managerului la societatile comerciale
dividende cuvenite statului
dividende cuvenite altor actionari
IX.SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR, din care:
1.Surse proprii
2.Alocatii de la buget
3.Credite bancare
interne
externe
alte surse
X.CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII
Din care:
I.Investitii inclusiv investitii in curs la finele anului
2.Rambursari rate aferente
Creditelor pentru investitii
interne
externe
XI.REZERVE, din care
I.Rezerve legale
II.Rezerve statutare
III.Alte rezerve (denumirea si baza legala)

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
PRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC
„ AQUAVAS ” SA Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
In conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008, cu modificările
şi completările ulterioare , precum şi cu prevederile Ordinului Ministerului de Finanţe nr.2121/5521
din 24 octombrie 2001 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli, supun atenţiei
dumneavoastră, bugetul de venituri şi cheltuieli al SC „ AQUAVAS ” SA Vaslui, pentru anul 2010.
La întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al SC
„ AQUAVAS ” SA Vaslui, s-a avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind
priorităţile ce se impun în asigurarea resurselor de finanţare pentru desfăşurarea activităţii societăţii şi
stabilirea cifrei de afaceri ţinând seama şi de execuţia bugetului pe anul 2009 şi în funcţie de volumul
estimat al veniturilor posibil de realizat în anul 2010.
S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui este operatorul regional de apa si canalizare, pentru judetul
Vaslui, fiind infiintat in anul 2005, prin Hotărârea nr.1/2005 a Asociaţiei pentru reabilitarea
infrastructurii tehnico-edilitare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti – judeţul Vaslui
, este societate comerciala pe actiuni, cu capital public, detinuta de CONSILIUL JUDETEAN
VASLUI, in calitate de actionar majoritar si are 3 (trei) sucursale in teritoriu :
Sucursala Vaslui, infiintata prin reorganizarea S.C.GOSCOM S.A.VASLUI, care asigura
serviciul de alimentare cu apa si serviciul de canalizare pentru municipiul Vaslui si localitatea
Muntenii de Jos ;
Sucursala Barlad, a luat fiinta prin reorganizarea RAGCL BARLAD si asigura serviciul de
alimentare cu apa si serviciul de canalizare pentru municipiul Barlad ;
Sucursala Negresti, asigura serviciul de alimentare cu apa si de canalizare in orasul Negresti.
Principalele domenii de activitate ale SC AQUAVAS SA Vaslui sunt:
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– captarea, tratarea si distributia apei;
– colectarea si epurarea apelor uzate si pluviale;
SC AQUAVAS SA Vaslui detine licenta de operare Clasa 2 nr . 0082/17.12.2007, valabila
pana la data de 17.12.2012, pentru prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,
mentinerea licentei fiind conditionata de includerea noilor arii de operare.
Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui pe anul 2010 este
fundamentat pe baza realizarilor efective ale anului 2009, atat in ceea ce privesc veniturile cat si
cheltuielile.
Veniturile avute in vedere a se realiza de catre cele trei sucursale : Vaslui, Barlad si Negresti
sunt determinate prin aplicarea preturilor actuale ale serviciilor de apa si canalizare-epurare, fiind
influien ate de reducerea subventiei de prêt pentru apa potabila de catre Consiliul Local Barlad intrun procent de 42%.
In cazul cheltuielilor, se are în vedere înghetarea sau, chiar diminuarea unora, pentru a
contracara rata inflatiei si a optimiza rezultatul financiar in conditiile in care are loc o scadere
accentuata a puterii de cumparare a populatiei, a diminuarii profitabilitatii agentilor economici si chiar
a disparitiei acestora prin faliment.
Veniturile totale preliminate pe anul 2010 sunt de 25.952.893 lei si vor fi realizate in cadrul
celor trei sucursale astfel:
- Sucursala Vaslui =12.892.133 lei
- Sucursala Barlad =12.018.080 lei
- Sucursala Negresti= 1.042.680 lei
Fata de anul 2009, se propune o crestere a veniturilor de 103,82% astfel:
Nr.crt. Sucursala
1.
2.
3.
4.

Venituri 2009

Vaslui
Barlad
Negresti
Total

12.845.857
11.080.440
1.065.383
24.996.882

Venituri 2010

Procent %

12.892.133
12.018.080
1.042.680
25.952.893

100,36
108,47
97.87
104,00

La baza acestei propuneri de crestere stă atragerea de noi utilizatori prin lucrarile de investitii
avute in program, reducerea pierderilor in retea si a furturilor de apa care s-ar concretiza in cresterea
productiei facturate si implicit cresterea veniturilor, cu toate că tendinta de consum de apa si servicii
de canalizare-epurare, atat in randul populatiei cat si a agentilor economici, este de scadere avandu-se
in vedere perioada de recesiune economica pe care o strabatem.
Veniturile din productia de baza, provin din facturarea cantitatilor de apa livrate catre
populatie si agentii economici si a apelor reziduale canalizate si epurate.
Facem mentiunea ca preturile aplicate pentru aceste servicii, pe cele trei sucursale sunt:
Nr.crt.
1.
2.
3.

Sucursala
Vaslui
Barlad
Negresti

Apa lei/mc

Canal-epurare lei/mc
2.02
2.95
3.33

0.88
0.97
1.00

Preturile nu contin TVA
Pentru comparabilitate, prezentam cantitatile totale realizate pe fiecare sucursala si serviciu si
estimarea lor valorica:
Serviciu apa
Nr.cr Sucursala Realizat 2009
t.
Cantitate mc
1.
2.
3.
4.

Vaslui
3.541.357
Barlad
2.026.008
Negresti
186.505
Total
5.753.870
Serviciu canal-epurare
Nr.crt. Sucursala
Realizat
2009

Propus
2010
Cantitate
mc
3.637.000
2.040.000
216.000
5.893.000
Propus
2010

%

Realizat
2009
Valoare lei

102,70
100,69
115,81
102,42
%

6.981.077
5.611.968
570.573
13.163.618
Realizat
2009

Propus
2010
Valoare lei

%

7.169.500 102,7
5.865.000 104,51
719.280 126,06
13.753.780 104,48
Propus 2010

%
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1.
2.
3.
4.

Vaslui
Barlad
Negresti
Total

Cantitate mc
Cantitate mc
Valoare lei
Valoare lei
4.246.266
4.243.000 99,92
3.215.272
3.212.633
3.101.724
3.120.000 100,58
3.008.691
3.143.400
211.752
232.800 109,94
211.752
232.800
7.559.742
7.595.800 100,48
6.435.715
6.588.833

99,92
104,48
109,94
102,38

Se observa o tendinta de usoara crestere a veniturilor pentru toate cele trei sucursale pentru
serviciul de apa si o mica diminuare a veniturilor din serviciul canalizare epurare. Se considera ca
eventualele scaderi de productie rezultate ca urmare a diminuarii populatiei din mediu urban, reducerii
consumului ca efect al crizei economice si a diminuarii subventiei datorate de municipalitatea Barlad,
incepând cu 01.01.2010, vor fi compensate de cresterea cantitatii de apa facturata ca urmare a aplicarii
mai eficiente a regulamentului serviciului de bransari de noi utilizatori, precum si o minima majorare
de pret practicata din trim.II 2010 pentru contracararea efectelor inflatiei si a cresterii de pret la
energie electrica, combustibili, materii prime etc.
Venituri din alte activitati – la acest capitol avem in vedere obtinerea unor venituri, altele
decat cele din activitatea de baza, respectiv:
-Venituri din executia de lucrari comandate de terti si de investitii– vor fi inregistrate ca
urmare a executarii unor lucrari de reabilitare,modernizare,extindere, dezvoltare si inlocuire in
infrastructura apa-canal finantate de la bugetul local si subcontractarea unor lucrari de extindere,
inlocuire si reabilitare retele de apa si canalizare executate in cadrul obiectivului aprobat prin HG
536/2006.
Valoarea totala preliminata a se realiza in 2010 este de 1.686.500 lei, cu o crestere de 83% fata
de veniturile realizate in 2009, de 920.533 lei. Cresterea se datoreaza lucrarilor de investitii pe care
dorim sa le preluam din programul HG 536/2006.
Veniturile din penalitati – reprezinta sume incasate de la utilizatori pentru neplata in termen a
serviciilor furnizate. In anul 2009 s-au incasat penalitati de 870.748 lei si se prelimină, pe anul 2010,
venituri în sumă de 418.100 lei (48%).
Penalitatile inregistrate in anul 2009 pe sucursale sunt urmatoarele :
- Sucursala Vaslui : 482.972 lei
- Sucursala Barlad : 166.057 lei
- Sucursala Negresti : 221.719 lei
Tendinta o consideram descrescatoare la acest capitol intrucat, odata cu promovarea unor
actiuni in instanta atat impotriva unor agenti economici cat si persoane fizice, gradul de colectare a
datoriilor vechi si a celor curente a crescut constant in ultimile luni ale anului 2009. Deasemeni,
volumul mare al penalitatilor facturate in trim.IV 2009 se datoreaza controlului organelor Ministerului
Finantelor Publice, care a dispus calcularea si facturarea penalitatilor de intarziere catre toate cele trei
primarii : Vaslui, Barlad si Negresti.
Venituri din productia interna – in anul 2009 s-au inregistrat venituri din productia interna
908.259 lei, din care : sucursala Vaslui 874.842 lei si sucursala Barlad 33.417 lei.
Aceste realizari se concretizeaza in activitatile de productie ale sectiilor componente ale
sucursalelor si reprezinta servicii de transport, reparatii, livrari de agent termic, livrare de apa si
servicii de canalizare – epurare pentru activitatea interna.Valoarea acestor venituri interne pentru anul
2010 se estimează la 1.399.800 lei, din care suc. Vaslui : 866.000 lei si suc. Barlad : 533.800 lei.
În anul 2009 sucursala Barlad nu avea prevazut in algoritmul de calcul al veniturilor si pe cele
din activitatile interne: odata cu introducerea sistemului de contabilitate integrat s-a prevazut pentru
toate sucursalele acest mod de inregistrare a veniturilor.
Venituri din redeventa – in conformitate cu Contractul de concesiune, redeventa se
calculeaza prin aplicarea unui procent de 1,5% la totalul cheltuielilor de exploatare ale anului
precedent.
Suma rezultata din calcul se vireaza catre Consiliile Locale, dupa care suma este reprimita de
SC Aquavas SA prin sucursalele respective pentru executarea unor lucrari de investitii propuse de
catre SC Aquavas SA si aprobate de fiecare Consiliul Local municipal sau orasenesc.
Pentru anul 2009 s-a inregistrat o redeventa de 306.168 lei, iar in anul 2010, conform formulei
de calcul al acestei surse de venit este de 338.880 lei (110%).
Pe cele trei sucursale , situatia se prezinta astfel :
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-

Suc. Vaslui
Suc. Barlad
Suc. Negresti

Redeventa 2009

Redeventa 2010

164.000 lei
142.168 lei
13.500 lei

160.000 lei
164.880 lei
14.000 lei

Alte venituri din exploatare pentru anul 2010 se estimeaza realizarea unor venituri din
activitati conexe aferente activitatii de baza, calculate in functie de nivelul mediu realizat in 2009, si
tendintele anului 2010.
Principalele activitati din care vor proveni aceste venituri sunt:
- Montare apometre
- Bransamente comandate de terti
- Verificari metrologice
- Eliberare avize, intocmire devize de lucrari etc.
- Inchirieri utilaje si mijloace de transport catre terti
- Alte lucrari comandate de terti
Valoarea inregistrata in 2009 la acest capitol este de 1.644.083 lei si propunem pentru 2010
suma de 1.369.000 lei (83%), tendinta acestor venituri fiind in scadere urmare cresterii perioadei de
verificare a apometrelor (de la 1an la 2 ani) si a scaderii cererilor de bransare.
Venituri in provizioane – sunt venituri realizate ca urmare a incasarii unor debite in litigiu si
pentru care in conformitate cu prevederile legale, s-au constituit provizioane, in anii anteriori.
In anul 2009 s-au incasat din provizioane 140.355 lei prin sucursala Vaslui ( celelalte doua
sucursale neavand provizioane constituite ) si au prevazut in anul 2010 doar 75.000 lei (53%) ,
intrucat prin incasarea vechilor sume litigioase scade si valoarea potentiala a provizioanelor de
incasat.
Venituri din surse bugetare la acest capitol avem in vedere veniturile din subventiile pentru
acoperirea diferentei de pret ( intre pretul aprobat pentru serviciu de apa pentru populatie de ANRSC
si cel aprobat de Consiliul Local Barlad si Negresti).
Valoarea totala a subventiei incasata pe anul 2009, este de 880.839 lei , respectiv 669.386 lei
in cazul sucursalei Barlad si 211.453 lei pentru sucursala Negresti.
Pentru 2010 se prelimină, la acest capitol, încasări în sumă de 302.400 lei (34%) intrucat
Consiliul Local Barlad a diminuat subventia din luna decembrie 2009 cu 42%, iar H.C.L Negresti
79/2009 de acordarea a subventiei pentru apa potabila livrata populatiei a expirat la 31.12.2009.
Venituri financiare - se compun din dobanzile incasate din disponibilitatile bancare, si
diverse discounturi acordate de furnizori ca urmare a negocierii contractelor de livrare.
Veniturile financiare realizate in 2009, sunt de : 30.529 lei, astfel:
- Sucursala Vaslui - 14.519 lei
- Sucursala Barlad – 11.042 lei
- Sucursala Negresti –19 lei
- Sediu central
4.949 lei
In conditiile actualei crize financiare si a inflatiei galopante, tendinta acestor venituri este in
scadere, in bugetul pe 2010 preliminanad realizarea a 20.000 lei (65%).
Pentru realizarea acestor capitole de venituri în anul 2010, asa cum au fost prezentate, se
au in vedere următoarele masuri:
Cresterea numarului de utilizatori prin efectuarea lucrarilor din surse proprii pentru
reabilitarea si extinderea retelelor de apa-canal.
Reducerea pierderilor de apa prin optimizarea operatiilor tehnologice, depistarea si eliminarea
in timp util a pierderilor din retea, reducerea timpilor de interventie asupra avariilor, efectuarea
operativa a lucrarilor de revizie si reparatii programate sau accidentale pentru componentele
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare.
Depistarea consumatorilor fraudulosi si a consumurilor ilicite
Cresterea calitatii ofertei de servicii de apa si canal prin cresterea volumului de lucrari de
investitii.
- Reducerea numarului de intreruperi in livrare a apei.
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Cheltuielile Bugetului de venituri si cheltuieli
Fundamentarea cheltuielilor s-a facut in conditii de maxima austeritate urmarindu-se strict
incadrarea acestora in procentul de crestere a veniturilor si nedepasirea pozitiilor de cheltuieli realizate
in 2009 decat cu maximum rata de inflatie din anul 2009, iar unde se poate, inghetarea lor la nivelul
anului 2009, sau chiar reducerea lor prin masuri suplimentare.
Cheltuielile totale incluse in BVC pe anul 2010 sunt de 25.842.580 lei, cu o crestere de 5,8% fata
de 2009 ( 24.424.223 lei), crestere ce se incadreaza in indicele de inflatie pe anul 2009, respectiv de
105,59%.
Pe sucursale , cheltuielile totale se prezinta astfel:
Nr.crt. Sucursala

Cheltuieli 2009

Cheltuieli 2010

Procent %

1.
2.
3.
4.

Vaslui
12.542.380
12.806.164
102,10
Barlad
10.960.792
12.004.544
109,58
Negresti
921.051
1.031.872
111,24
Total
24.424.223
25.842.580
105,60
Situatia cantitatilor de apa preluate in cadrul celor trei sucursale pe 2009 si estimate pe 2010 sunt :
%
%
Surse subterane
Surse
Locatia
Surse de
Surse de
2009
subterane
suprafata 2009
suprafata
2010
2010
Sucursala
4.510.601 mc 4.951.000 mc 109,76
12.000 mc
12.000 mc
100
Vaslui
Sucursala
3.200.000 mc 3.220.000 mc 100,63
980.000 mc
980.000 mc
100
Barlad
Sucursala
204.000 mc
216.000 mc 105,88
Negresti

Se observa mentinerea unui indice al cheltuielilor mai mare in cazul sucursalei Barlad,
justificat de o situatie deosebita a unor cheltuieli si in special, a celor cu energia electrica si a celor cu
reparatiile si interventiile in infrastructura, datorita starii precare a acesteia.
Cheltuieli materiale – se compun din cheltuielile cu materiile prime , energie electrica,
combustibil, piese de schimb, materiale auxiliare si alte materiale consumabile.Pentru proiectarea
BVC pe anul 2010, au fost analizate consumurile din anul precedent si s-au facut estimari pentru
fiecare capitol de cheltuieli in parte pe baza aprecierii tendintelor pentru perioada urmatoare.
Cheltuieli cu materiile prime – in cazul societatii noastre, materia prima este apa bruta.
Situatia cantitatilor de apa preluate in cadrul celor trei sucursale pe 2009 este urmatoarea:
Locatia
Surse de suprafata
Sucursala Vaslui
4.510.601 mc
Sucursala Barlad
3.200.000 mc
Sucursala Negresti
204.000 mc
Pentru anul 2010 cantitatile totale preluate sunt estimate la:
Locatia
Surse de suprafata
Sucursala Vaslui
4.951.000 mc
Sucursala Barlad
3.220.000 mc
Sucursala Negresti
216.000 mc

Surse subterane
12.000 mc
980.000 mc
Surse subterane
12.000 mc
980.000 mc
-

Corespunzator cantitatilor fizice preluate in 2009 si preliminate pentru 2010, cheltuielile totale
cu materia prima sunt de 649.658 lei in 2009 si 681.180 lei in 2010, cu crestere de 5%.
Cresterea cantitatilor de apa bruta preluata se bazeaza pe o estimare a cresterii numarului de
utilizatori in urma finalizarii lucrarilor de investitii.
Cheltuieli cu materiale auxiliare – in cadrul acestor cheltuieli, ponderea maxima o au
sulfatul de aluminiu, clorul si polielectrolitul. Sulfatul de aluminiu si clorul sunt utilizate la tratarea
apei brute , consumul fiind influentat direct de gradul de incarcare a apei brute, mai ales apa de
suprafata. Polielectrolitul este utilizat ca adjuvant la dezhidratarea namolului in statia de epurare,
consumul depinzand de caracteristicile namolului rezultat in urma procesului de epurare al apelor
uzate.
Valoarea totala realizata a acestor materiale in anul 2009 este de 899.024 lei si se estimeaza un
consum de 938.400 lei in 2010 (104%), cresterea datorandu-se cantitatilor mai mari de apa bruta ce se
vor prelua in 2010 si care vor trebui tratate corespunzator, precum si tendintei de crestere in
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continuare a pretului acestor material auxiliare.
Cheltuieli cu combustibilul si carburantii – in cadrul SC Aquavas SA – combustibilul
utilizat (gaz metan) este pentru asigurarea incalzirii punctelor de lucru
(energie termica si apa calda menajera) in cazul sucursalei Vaslui si pentru furnizarea agentului termic
necesar in scopuri tehnologice in statia de tratare a apei si la uzina de apa si incalzirea spatiilor cu
destinatia birouri in cazul suc. Barlad.
Pentru sucursala Barlad , unde consumul este reprezentativ, in anul 2009, consumul de gaz
este de 492.792 Kwh in valoare de 49.189 lei, iar pentru anul 2010 consumul va fi estimativ de
609.000 kwh in valoare de 65.000 lei.Cresterea se datoreaza faptului ca din 2010 incalzirea noului
sediu al sucursalei Barlad este incalzit cu gaz metan, cel vechi fiind abandonat deoarece nu asigura
conditiile normale de activitate, fiind luat in chirie de la o persoana fizica si incalzit cu lemne de foc.
Sucursala Negresti nu foloseste combustibil tehnologic pentru incalzit.
Valoarea totala realizata la acest capitol pe anul 2009 este de 371.078 lei iar cea propusa in
2010 este de 382.780 lei (103%) cu o crestere care se incadreaza in rata inflatiei prognozata pe 2010.
Mentionam ca la aceasta pozitie sunt inclusi si carburantii cu urmatoarele specificari: in
cadrul sucursalei Barlad, pentru derularea activitatilor specifice, mai ales cele de intretinere si
reparatii retele, se utilizeaza un parc de utilaje auto de 13 utilaje. Acestea utilizeaza pentru functionare
benzina si motorina. In anul 2009 utilajele au realizat un numar de 218.745 km parcursi, inregistrand
un consum de benzina de 15.252 litri cu o valoare de 47.744 lei si un consum de motorina de 37.234
litri cu o valoare de 113.291 lei.
Valoarea totala a carburantilor consumati in anul 2009 (inclusiv vaselina si uleiuri) este de
178.440 lei.
Pentru anul 2010 se estimeaza realizarea aceluiasi consum ca in anul precedent, insa
aplicandu-se coeficientul de inflatie valoarea estimata este de 186.000 lei.
Pentru sucursala Vaslui, consumul de carburanti pe anul 2009 se prezinta astfel: cantitatea
totala de carburanti utilizata a fost de 48.182 litri in valoare de 161.140 lei, din care 9.798 litri
benzina in valoare de 32.104 lei si 38.394 litri de motorina in valoare de 117.328 lei.
Consumul de carburanti estimat pentru 2010 este de aproximativ 49.500 litri, din care
motorina 39.500 litri si benzina 10.000 litri, cheltuielile totale pentru sucursala Vaslui vor fi de
170.000 lei.
Pentru sucursala Negresti, cantitatile de combustibil realizat in anul 2009 a fost de 3.214 litri
din care 1.927 litri motorina folosita de autoutilitara sucursalei si 1.220 litri benzina, folosita la
generator si motopompe cu o valoare totala de 11.560 lei.
Pentru anul 2010 s-a estimat o cantitate de 1.970 litri motorina cu o valoare de 7.080 lei si
1.240 litri benzina cu o valoare de 4.700 lei.
Cheltuieli cu piese de schimb in anul 2009 s-au inregistrat 280.931 lei la acest capitol si se
propune pentru 2010 o valoare totala de 284.000 lei (101%) practic, cheltuielile au fost inghetate
situandu-se si sub rata de inflatie (5,59%).
Pe cele trei sucursale situatia se prezinta astfel:
Sucursala Barlad : in anul 2009 s-au utilizat piese de schimb in valoare de 196.975 lei.
Mentionam ca instalatiile aflate in administrare sunt supuse unui proces continuu de uzura, conditiile
de functionare a majoritatii utilajelor si instalatiilor sunt grele si foarte grele ( in apa, noroi, nisip, etc)
si ca urmare mentinerea cheltuielilor la nivelul anului precedent va necesita un efort sustinut de
realizare a lucrarilor de intretinere si reparatii.
Pentru 2010 s-a propus valoarea totala de 204.000 lei (103%) crestere care se incadreaza in
cota de inflatie pe 2009.
Pentru sucursala Vaslui, valoarea pieselor de schimb pe 2009 a fost de 72.989 lei iar pentru
2010 se propune 70.000 lei (95%).
In cazul Sucursala Negresti, valoarea pieselor de schimb pe 2009 este de 5.929 lei ( pentru
autoutilitara proprie) si se propune 6.000 lei pentru 2010.
Cheltuieli cu rechizite – cheltuielile cu rechizite, echipamente de birotica, papetarie si
consumabile IT, pe total societate au fost in 2009 de 55.860 lei si se propune in 2010, 58.800 lei, cu o
crestere de 5%, ce se incadreaza in rata inflatiei pe 2009.
Alte cheltuieli materiale – la acest capitol avem in vedere materialele de constructie (ciment,
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nisip, var , tevi de diferite dimensiuni etc), materiale consumabile pentru laborator(sticlarie si
reactivi), scule si dispositive, formulare tipizate , etc. Valoarea realizata in 2009 este de 362.368 lei si
s-a estimat pe 2010 suma de 424.000 lei(117%). Cresterea se explica prin valoarea mare a lucrarilor
ce se vor executa din fondurile consiliilor locale , lucrari ce au o pondere de 128% fata de 2009.
Cheltuieli privind obiectele de inventar – aceste cheltuieli au fost preliminate in 2010 la
valoarea de 149.730 lei, fata de 122.570 lei cu o crestere de 22% , avandu-se in vedere in primul rand
necesitatea dotarii cu echipamente IT odata cu implementarea programului informatic de la “Elsaco”
ce include toate compartimentele functionale din cadrul SC Aquavas SA.
Cheltuieli privind energia electrica – cheltuielile cu energia electrica inregistrate pe anul
2009 sunt de 3.920.569 lei avand o pondere ridicata in totalul cheltuielilor (16%) si propunem pentru
BVC 2010 valoarea totala de 4.020.412lei (102%) cu urmatoarele mentiuni pentru fiecare sucursala:
Sucursala Vaslui – in anul 2009, cheltuielile cu energia electrica au fost de 1.469.852 lei
reprezentand un consum total de energie electrica de 3.965.503 kwh, din care 2.950.681 kwh pentru
activitatea de alimentare cu apa , 213.201 kwh pentru cea de canalizare si 801.621 kwh pentru
epurare.Consumul de energie estimat pentru anul 2010 este aproximativ la fel cu cel din 2009,
estimandu-se costuri de 1.383.792lei ( 10% din total cheltuieli).
Se va incerca in continuare atat optimizarea si reducerea consumurilor de energie la toate
punctele de consum cat si modificarea unor tarife la punctele care se preteaza la acest lucru: S.P.
Spital, S.P. Epurare in ideea reducerii costurilor.
Sucursala Barlad - fata de consumul inregistrat in anul 2009, de 7.442.463 kwh, in anul
2010, se estimeaza o crestere de circa 1% a consumului de energie electrica respectiv un consum de
7.500.000 kwh, datorat cresterii cantitatii de apa produsa si livrata.
Consumurile specifice de energie electrica in anul 2009, au fost de 1,39 kwh/mc apa produsa si
de 0,52 kwh/mc de apa uzata preluata prin sistemul de canalizare, iar pentru 2010 se preconizeaza
realizarea unor consumuri specifice de 1,385kwh/mc de apa produsa si de 0,52 kwh/mc de apa uzata.
In aceste conditii se inregistreaza o scadere a consumului de energie electrica de 0,2 % la apa( de la
5.830.567 kwh in 2009 la 5.817.000 kwh in 2010), datorita cresterii cantitatii de apa produsa si o
crestere de 0,5% a cantitatii de energie electrica consumata pe sistemul de canalizare – epurare, ( de la
1.612.896 kwh consumati in 2009 la 1.622.400 kwh estimata a fi consumata in 2010) datorita cresterii
cantitatii de apa furnizata.
Scaderea consumurilor specifice se preconizeaza sa fie realizate prin reducerea numarului de
trepte de pompare ( reducerea utilizarii captarii Negrilesti – 2 pompari), respectarea stricta a
programelor de functionare in varf de sarcina, reducerea timpilor de functionare in gol a tuturor
echipamentelor, precum si inlocuirea echipamentelor vechi, energofage, cu echipamente noi cu un
consum redus de energie.
Valoric, pentru anul 2010, cheltuielile cu energia electrica se estimeaza la 2.500.000 lei, ceea
ce reprezinta o crestere cu 5,8% fata de 2009 ( 2.316.022 lei).Mentionam ca in aceasta valoare s-a luat
in calcul cresterea de pret ce se aplica de la 01.01.2010 de 5%, precum si cresterea cantitatii de
energie electrica consumata ca urmare a cresterii cantitatii de apa furnizata.
In cadrul sucursalei Barlad, cheltuielile cu energia electrica reprezinta o pondere de 21,2% din
totalul cheltuielilor.
Sucursala Negresti – in anul 2009, consumul de energie electrica pentru pompare si
transportul apei la statia de tratare, a fost de 457.444 kwh cu o valoare de 89.695 lei pentru o cantitate
de apa livrata de 186.505 mc si canalizata de 211.752 mc.
Pentru aceeasi activitate in anul 2010 se preconizeaza o cantitate de 683.000 kwh cu o valoare
de 136.620 lei.
Cresterea de 46.925 lei a valorii energiei electrice consumate pe 2010 se datoreaza faptului ca
plata consumului la statia de tratare a apei pe 2008 si 2009 s-a facut de catre Primaria Negresti, iar
pentru 2010, Primaria Negresti a instiintat sucursala Negresti ca nu mai dispune de fonduri pentru
plata acestui consum.
Cheltuieli cu munca vie – ponderea acestor cheltuieli in totalul cheltuielilor este cea mai
mare ( 56%) si am acordat o mare atentie dimensionarii acestora pentru anul 2010, un an de profunda
criza financiara.
Pentru determinarea acestor cheltuieli s-au avut in vedere:
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-

Drepturile salariale acordate conform Contractului Colectiv de Munca si a legislatiei in
vigoare;
- Calculul fondului de salarii s-a facut in conformitate cu art. 26 din Legea Bugetului de stat
nr.11/2010 . A fost prevazuta o crestere maxima a cheltuielilor de personal in limita ratei
inflatiei pe anul 2009 de 5.59% conform comunicarii Institutului National de Statistica
In aceste conditii totalul cheltuielilor de personal pe anul 2010 este de 14.510.503lei fata de
13.762.155 lei inregistrata in 2009, cu o crestere de 5,44 % care se incadreaza in rata infl. pe an 2009.
Structura cheltuielilor este urmatoarea :
Indicator

Anul 2009

Anul 2010
10.043.279
2.145.158
51.570
536.290
286.000
1.022.096
1.734.206

Salarii brute
9.543.810
Contributii CAS
2.064.034
Ajutor de somaj
49.135
CASS
514.607
Prime de vacan ă si scutire apa
320.295
Tichete masa
863.395
Alte chelt. de personal(fond de Risc
1.590.569
si fd. Garantare)
Total
13.762.155
14.510.503
Pe cele trei sucursale situatia numarului de personal, al salariului mediu brut lunar si a cheltuielilor
totale cu munca vie pe fiecare angajat se prezinta astfel:
Sucursala
Nr.angajati
Salar mediu
Cheltuieli totale
brut lunar
cu munca vie
Vaslui
259
1.651
2.304
Barlad
243
1.429
2.077
Negresti
33
1.185
1.533

Mentionam ca aceste cifre au un anumit grad de relativitate deoarece in luna mai 2010 va avea
loc negocierea Contractului Colectiv de munca .
Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele – valoarea acestor cheltuieli realizata in anul 2009
este de 913.927 lei si se prelimina 839.675 lei pe 2010 cu o scadere de 8%.
In structura acestor cheltuieli se regaseste amortizarea fondurilor fixe procurate din fonduri
proprii calculata lunar pe baza cotei de amortizare , precum si provizioanele inregistrate pe baza
debitelor litigioase pentru care s-au epuizat toate caile legale de atac in instanta. Pe cele 3 sucursale ,
situatia acestor cheltuieli este urmatoarea:
Cheltuieli cu amortizarea
sucursala

Realizat 2009
Propus 2010
Vaslui
197.593
235.750
Barlad
106.061
122.000
Negresti
11.410
12.000
Total
315.064
369.750
Cresterea acestor cheltuieli cu amortizarea in anul 2010 se explica prin executarea de investitii din
fondurile proprii si receptionarea lor ca fonduri fixe, care vor intra in algoritmul de calcul al amortizarii .
Cheltuieli cu provizioanele
sucursala
Realizat 2009
Propus 2010
Vaslui
598.863
439.250
Barlad
0
30.675
Negresti
0
0
Total
598.863
469.925

Mentionam ca provizioanele nu vor fi inregistrate in contabilitatea sintetica a sucursalelor
decat dupa aprobarea lor in C.A. si A.G.A. in cursul anului 2010.
Alte cheltuieli , din care:
Cheltuieli de intretinere si reparatii – se mentin relativ constante fiind afectate doar de rata
inflatiei ( realizat 2009 : 134.532 lei, propus 2010 : 137.000 lei). La acest subcapitol sunt incluse
cheltuieli privind : depanari auto, reparatii utilaje, reparatii birotica si IT etc.
Cheltuieli cu prime de asigurare – sunt incluse sumele pentru asigurarea CASCO si
asigurari RCA pentru toate utilajele existente in societate. Realizat 2009 : 45.300 lei, propus 2010
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47.904 lei cu o depasire ce se incadreaza in cota de inflatie; Cheltuielile aferente productiei interne
– sunt cheltuielile aferente veniturilor din productia interna realizate de suc. Vaslui si Barlad.
Valoarea totala a acestor cheltuieli este de 819.497 lei pentru anul 2009 si preliminata de
1.296.000 lei pe anul 2010 cu urmatoarea defalcare :
Realizat 2009
Propus 2010
- Suc. Vaslui
819.497 lei
796.000 lei
- Suc. Barlad
500.000 lei
Mentionam ca in anul 2009, prin algoritmul de calcul, suc. Barlad nu evidentia separat aceste
cheltuieli, aceasta procedura fiind introdusa din 2010 pe ansamblul societatii.
La toate subcapitolele privind cheltuieli cu telefonia fixa si mobila, prestari servicii de catre
terti, se inregistreaza o scadere a cuantumului lor pe anul 2010.
Cheltuieli cu prestari servicii de catre terti : sunt cheltuielile ce se fac pentru plata
serviciilor catre terti, respectiv : transporturile specializate pentru aprovizionarea produselor chimice
auxiliare (sulfat de aluminiu, clor ), reparatii la utilaje si echipamente , implementarea sistemului
informatic integrat la nivelul intregii societati si in curs de receptie finala, etc.
Pe total societate se propune pentru anul 2010 valoarea de 719.665 lei, cu o reducere de 18%
fata de realizarile pe anul 2009 (871.074 lei), cu urmatoarea structura :
Realizat 2009
Propuneri 2010
- Suc. Vaslui
493.589 lei
338.285 lei
- Suc. Barlad
348.379 lei
361.000 lei
- Suc. Negresti
29.106 lei
20.380 lei
La subcapitolul colaboratori au fost incluse cheltuielile cu membrii CA si AGA, ai
angajatilor PIU, precum si plata auditului extern incepand cu anul 2010. Suma totala propusa este de
166.608 lei.
La subcapitolul amenzi si penalitati s-a inregistrat in anul 2009 suma de 150.304 lei si se
propune pe anul 2010 , 95.300 lei (63%).
Penalitatile platite se refera in principal la penalitatile pentru neplata in termen a energiei
electrice in cazul sucursalei Barlad (111.350 lei in 2009) si 27.186 lei in cazul sucursalei Negresti
reprezentand penalitati pentru neplata in termen a energiei electrice si a obligatiilor bugetare.
Pentru eliminarea intarzierilor la plata a obligatiilor fata de bugetul statului si
e-ON s-a analizat oportunitatea angajarii unei linii de credit pentru achitarea in termen a acestor
obligatii; dobanda de 12-14% , respectiv 0,034%-0,037% pe zi, platita pentru aceasta linie de
creditare este mai mica decat penalitatile de 0,01% / zi platita catre bugetul statului sau diversi
furnizori pentru fiecare zi de intarziere. Mentionam ca pe parcursul anului 2009 am incercat accesarea
unei linii de creditare la diverse banci pentru plata acestor datorii dar din lipsa unor garantii imobiliare
nu am reusit contractarea creditului.
Cheltuielile cu redeventa din concesiune
Se refera la sumele platite de fiecare sucursala in parte catre consiliile locale, conform
Contractelor de concesiune, pentru infrastructura de apa si canalizare preluata in concesiune. Suma
cuvenita concendentului se calculeaza prin aplicarea unui procent de 1,5% asupra totalului
cheltuielilor de exploatare pentru serviciul de apa si canalizare – epurare.
Pe cele trei sucursale, situatia redeventei pe 2009 si 2010 este urmatoarea:
Sucursala
Vaslui
Barlad
Negresti
Total

-leiRedeventa 2010

Redeventa 2009
161.370
164.898
10.593
336.861

164.582
174.000
14.000
352.582

Separat de aceste sume reprezentand redeventa pentru infrastructura de apa canal preluata in
concesiune, mai datoram Consiliului judeţean Vaslui redeventa pentru sediul central, in valoare de
3.523 lei pe 2009 si propus 4.639 lei pentru anul 2010.
In conformitate cu prevederile Contractului de concesiune, suma incasata de consiliile locale
drept redeventa va fi returnata intr-un cont cu destinatie speciala din cadrul sucursalei si va fi folosita
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pentru efectuarea unor investitii aferente serviciului de apa si canalizare, investitii aprobate in
prealabil in consiliile locale al fiecarui municipiu sau oras. Odata cu infiintarea Asocia iei de
Dezvoltare Intercomunitară, Contractele de concesiune vor deveni Contracte de delegare si se vor
renegocia cu aceasta.
Mentionam ca in totalul acestor cheltuieli transpuse in BVC pe 2010 se regasesc si costurile
lucrarilor de investitii, reparatii si reabilitari ale infrastructurii de apa si canalizare, pe principalele
elemente de cheltuieli, atat materiale cat si cheltuieli de personal.
Dupa insumarea algebrica a veniturilor si a cheltuielilor totale pe 2010 rezulta pe ansamblul
societatii un profit brut de 110.313 lei, care se repartizeaza astfel pe sucursale:
Vaslui
85.969lei
Barlad
13.536lei
Negresti
10.808lei
Total
110.313lei
Constatăm ca in conditiile in care premizele luate in calcul sunt realizate, BVC-ul propus pe
anul 2010, de către SC AQUAVAS SA, este sustenabil si se poate asigura functionarea societatii pe
baza veniturilor din activitatea proprie si prestarea unor servicii de buna calitate catre populatie si
agenti economici.
Un element pozitiv, indispensabil, pentru realizarea celor propuse, va fi accesarea unor lucrari
de investitii (finantate de consiliile locale si prin programul H.G. 536/2006) care ar mari veniturile si
ar reduce semnificativ presiunea asupra cresterii pretului la apa si canalizare – epurare. In aceste
conditii, cresterea de pret nu ar mai fi justificata decat de cresterea pretului la principalele elemente de
cost ( apa bruta, energie electrica, materiale auxiliare pentru apa, comustibili etc) si a ratei inflatiei pe
anul 2010.
Se poate concluziona că, SC AQUAVAS SA Vaslui poate desfasura si in cursul anului 2010 o
activitate satisfacatoare inscrisa in parametrii de calitate ai serviciului de apa si canalizare – epurare
prin efort propriu, dar şi cu sprijinul sporit al actionarilor principali: Consiliile locale ale municipiilor
Vaslui şi Barlad, orasului Negresti si, nu in ultimul rand, al Consiliului Judetean Vaslui.
Având în vedere cele prezentate mai sus şi cu convingerea unei preocupări susţinute din partea
conducerii, pentru administrarea eficientă a activităţii, în scopul realizării şi depăşirii pe cât posibil a
indicatorilor economico-financiari prognozaţi, în spiritul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.79/2008, cu modificările şi completările ulterioare , vă propun să aprobaţi proiectul bugetului de
venituri şi cheltuieli al SC AQUAVAS SA Vaslui, pentru anul 2010, în forma în care vă este
prezentat.
PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN
H O T A R A R E A Nr.12/2010
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC “Centrul de Resurse
pentru Afaceri Vaslui - CRAV” SA Vaslui
având în vedere adresa nr.1196/03.02.2010 a SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui –
CRAV” SA privind propunerea de a se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010;
având în vedere prevederile art.5, lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2008
privind măsuri economico-finaciare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi
completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin.(1),lit. f) şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTARASTE:
Art.1.- (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC ” Centrul de Resurse
pentru Afaceri Vaslui - CRAV” SA, prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
al societăţii, se aprobă de către Preşedintele Consiliului judeţean Vaslui.
Art.2.- (1) Nivelul cheltuielilor, totale, aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi
cheltuieli, reprezintă limita maximă care nu poate fi depăşită decât în cazuri justificate, cu aprobarea
Consiliului judeţean Vaslui.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor
totale, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art.3. – Trimestrial SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui – CRAV” SA Vaslui va
informa Consiliul judeţean cu privire la execuţia bugetară pe perioada trimestrului expirat şi propuneri
de măsuri tehnico-organizatorice ce se impun a fi luate în vederea eliminării neajunsurilor constatate.
Vaslui, 26 februarie 2010
P R E S E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemneaza,
Secretar al judetului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA
la Hotararea nr.12/2010
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010
al SC "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui- CRAV" SA
UM=Lei
BVC
PREVEDERI PROCENT
INDICATORI
NR.
APROBAT
AN
%
RD.
2009
2010
COL.3/COL.2
A
1
2
3
4
I. VENITURI TOTALE,
1
544000
369000
67,83%
0
0
din care:
(rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)
0
0
1. Venituri din exploatare,
2
540500
369000
68,27%
din care:
0
0
a) Venituri din activitatea de baza
3
540500
349000
64,57%
b) Venituri din alte activitati
4
0
20000
100,00%
c) Venituri din surse bugetare
5
din care:
- subventii pentru produse si activitati
6
- subventii pt. acoperirea diferentelor de pret şi tarif
7
- transferuri
8
- prime acordate de la bugetul de stat
9
- alte sume primite de la bugetul de stat
10
d) Venituri din fonduri speciale
11
2. Venituri financiare
12
3500
0
0,00%
3. Venituri extraordinare
13
II. CHELTUIELI TOTALE,
14
516800
351418
68,00%
din care:
(rd. 15 + rd. 33 + rd. 34)
1. Cheltuieli pentru exploatare - total
15
513800
351418
68,40%
din care:
a) Cheltuieli materiale (ct 602+603+605)
16
199080
103070
51,77%
b) Cheltuieli cu personalul, din care:
17
251640
183392
72,88%
- salarii brute (ct 641)
18
180000
144972
80,54%
contributie la asigurarile sociale de stat (ct 645.01)
19
60840
30156
49,57%
ajutor de somaj
(ct.645.02)
20
900
724
80,44%
contributie la asigurarile sociale de
sanatate(ct.645.03)
21
9900
7540
76,16%
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alte cheltuieli cu personalul (contrib. fd concedii ;fd
garantare creante sal;comision ITM) (ct
645.04+645.05+635) (0.205+0.25+0.75+0.85)
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
si provizioanele
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat,
din care
ch act soc. Culturale(pom craciun)
e) Cheltuieli de protocol
f) Cheltuieli de reclama si publicitate
g) Cheltuieli cu sponsorizarea
h) Tichete de masa
i) Alte cheltuieli, din care:
(ct 611+612+625+626+627+628+635+658.01)
alte serv exec terti (ct 628)
prorata(ct 635)
2. Cheltuieli financiare
3. Cheltuieli extraordinare
III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)
IV. FOND DE REZERVA
V. Alte cheltuieli deductibile stabilite
POTRIVIT LEGII
VI. Acoperirea pierderilor din anii precedenti
38
VII. IMPOZIT PE PROFIT
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT,
din care:
1. Fondul de participare a salariatilor la profit,
din care:
- cota managerului la regii autonome
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor
autonome si al institutelor nationale de
cercetare-dezvoltare
3. Surse proprii de finantare, din care:
- cota de participare la profit a administratorilor
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea
si baza legala), din care:
- cota managerului la societatile comerciale
- dividende cuvenite statului - F.P.S.
- dividende cuvenite altor actionari
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care:
1. Surse proprii
2. Alocatii de la buget
3. Credite bancare:
- interne
- externe
4. Alte surse
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,
din care:
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la
finele anului
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii:
- interne
- externe

22
23

360
0
0
0
0
0
0
12000
0
0

2980
0
0
1500
0
1500
0
3000
0
0
57475

91,81%

31
32
33
34
35
36

62600
0
0
0
3000
0
27200
1360

0

0,00%

17582
879

64,64%
64,63%

37
38
39
40

4134
21706

2672
14031

64,63%
64,64%

10853

7016

64,65%

10853

7015

64,64%

10853

7015

64,64%

10853

7015

64,64%

24
25
26
27
28
29
30

827,78%

100,00%
100,00%
25,00%

41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
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XI. REZERVE,
din care:
I. Rezerve legale
II. Rezerve statutare
III. Alte rezerve (denumirea si baza legala)
DATE DE FUNDAMENTARE
1.Venituri totale
2.Costuri aferente volumului de activitate
3.Nr.prognozat de personal la finele anului
4.Nr.mediu personal total,din care:
5.Fond de salarii, din care:
a)fondul de salarii aferent posturilor vacante
b)fond de salarii aferent conducatorului agentului
potrivit
art.7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura
salariala,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
premiul annual,potrivit srt.7(4) din OUG nr.79/2001
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de munca
6.Castigul mediu lunar de salariat
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.03/rd.70)in preturi curente
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.67/rd.70)in preturi comparabile
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu
(unitati fizice/nr.pers.)
9.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
cheltuieli totale x 1000
venituri totale
10.Plati restante total
preturi curente
preturi comparabile
rd.83xindicele de crestere a preturilor prognozat
11.Creante restante total
preturi curente
preturi comparabile
rd.86xindicele de crestere a preturilor prognozat

62

1360

879

64,63%

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1360

879

64,63%

544000
516800
9
9
180000

369000
351418
9
9
144972

67,83%
68,00%
100,00%
100,00%
80,54%

28512

42000

147,30%

180000

144972

80,54%

76
77

2500

2014

80,56%

78

60056

38777

64,57%

79

60444

41000

67,83%

80
81

950

952

100,21%

73
74
75

82
83
84
85
86
87

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
PRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC
“ Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui - CRAV ” SA
In conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008, cu modificările
şi completările ulterioare , precum şi cu prevederile Ordinului Ministerului de Finanţe nr.2121/5521
din 24 octombrie 2001 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli, supun atenţiei
dumneavoastră, bugetul de venituri şi cheltuieli al SC. “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui CRAV ” SA , pentru anul 2010.
La întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al SC” Centrul de Resurse pentru
Afaceri Vaslui - CRAV SA, s-a avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind
priorităţile ce se impun în asigurarea resurselor de finanţare pentru desfăşurarea activităţii societăţii şi
stabilirea cifrei de afaceri ţinând seama şi de prevederile bugetului pe anul 2009 şi în funcţie de
volumul estimat al veniturilor posibil de realizat în anul 2010.
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SC CRAV SA Vaslui desfăşoară activităţi în urmatoarele domenii principale de activitate:
-Cod CAEN 6820: închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii.
-Cod CAEN 8230: activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor.
Societatea a fost înfiinţată în anul 2009, iar activitatea a început în luna mai 2009, motiv pentru
care bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul trecut a fost doar unul prognozat, raportat în principal
la indicatorii proiectului de finanţare, neavând o altă baza de comparare.
De aceea comparativ cu anul 2009, structura bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, a
suferit modificări atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli.
Pentru anul 2010, volumul de venituri totale propus este de 369.000 lei structurat după cum
urmează:
-venituri din activitatea de bază = 349.000lei
-venituri din alte activităţi
= 20.000 lei
Pentru realizarea veniturilor prognozate, societatea îşi propune ca nivelul cheltuielilor să fie de
351.418 lei, care de fapt reprezintă cheltuieli de exploatare, structurate după cum urmează:
-cheltuieli materiale
= 103.070 lei(29.32%) care se referă la:
• materiale consumabile
=34.40 lei
• energie electrică
=64.200 lei
• energie termică
=31.100 lei
• apă
=33.30 lei
-cheltuieli cu personalul
= 183.392 lei(52,18%), care cuprinde:
• salarii brute
= 144.972 lei
• CAS
= 30.156 lei
=
724 lei
• ajutor şomaj
= 7.540 lei
• contribuţii la asigurările
= 2.980 lei
sociale de sănătate
• alte cheltuieli
-cheltuieli activităţi culturale
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
= 1.500 lei
-alte cheltuieli,
= 3.000 lei
din care:
= 57.475 lei(16,35%),
• întreţinere şi reparaţii
=
300 lei
• chirie pubele gunoi
=
36 lei
=
240 lei
• deplasări
=
6.000
lei
• Vodafone
= 1.440 lei
• comisioane bancare
= 24.860 lei
• alte cheltuieli
= 24.520 lei
• TVA la cumpărări
Cheltuielile totale la 1000 lei venituri sunt de 952 lei.
Volumul de activitate reflectat în veniturile totale pe anul 2010, urmează a fi obţinut de un
număr de 9 (nouă) angajaţi, cu o productivitate a muncii de 41.000 lei/angajat.
Raportat la cele expuse ne-am propus ca în anul 2010 să realizăm un profit brut de repartizat
în sumă de 14.031 lei, respectiv 5%, care va fi repartizat astfel:
-vărsăminte la bugetele Consiliului Judeţean Vaslui =7.016 lei
-surse proprii de finanţare
=7.015 lei
Pentru realizarea indicatorilor economici cuprinşi în bugetul de venituri şi cheltuieli, SC
CRAV SA Vaslui îşi propune următoarele:
-identificarea de agenţi economici, inclusiv în regim de incubaţie care să închirieze spaţii
(birouri) pentru desfăşurarea activităţii specifice;
- gradul de ocupare al birourilor de închiriat să fie la sfârşitul anului 2010 de 80%;
-identificarea de agenţi economici de tip IMM-uri care să ocupe spaţiile de producţie de la
demisolul clădirii. astfel ca gradul de ocupare al acestor spaţii, la sfârşitul anului 2010, să fie de 75%;
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-eficientizarea sub aspect financiar a sălii de conferinţe şi a spaţiilor pentru colocvii;
-realizarea în spaţiul pentru târguri şi expoziţii, a unui târg permanent al producătorilor din
judeţul Vaslui;
-ocuparea spaţiului de la parterul clădirii, destinat unei unităţi bancare, fie de către o bancă, fie
de către una ori două societăţi comerciale care desfăşoară activităţi cu publicul;
-diminuarea cheltuielilor cu energia electrică prin:
•
schimbarea furnizorului;
• corectarea energiei reactive;
• controlul energiei active consumate;
• renegocierea contractului;
-energia termică prin:
• schimbarea furnizorului;
• diminuarea pierderilor termice din interiorul clădirii;
• renegocierea contractului.
-în domeniul comunicaţiilor:
• renegocierea contractului cu RDS sau:
• schimbarea furnizorului de semnal.
Analizând cele expuse mai sus, prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010
arată că societatea îşi propune menţinerea locurilor de muncă existente la această dată, în funcţie de
valoarea serviciilor contractate cu fondul de salarii şi valoarea productivităţii muncii prevăzute în
proiectul de buget. In acest context, profitul brut propus a se realiza în anul 2010 este 14.031 lei.
Domnilor consilieri,
Având în vedere cele prezentate mai sus şi cu convingerea unei preocupări susţinute din partea
conducerii, pentru administrarea eficientă a activităţii, în scopul realizării şi depăşirii pe cât posibil a
indicatorilor economico-financiari prognozaţi, în spiritul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.79/2008, cu modificările şi completările ulterioare , vă propun să aprobaţi proiectul bugetului de
venituri şi cheltuieli al SC Centrul de Resurse pentru Afaceri – CRAV SA Vaslui, pentru anul 2010, în
forma în care vă este prezentat.
PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.13/2010
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Instalaţii
utilizare gaze naturale- Centrul de informare şi pregătire pentru situaţii de urgenţă Vaslui”
- având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
- având în vedere Avizul Consiliului tehnico - economic din cadrul Consiliului judeţean Vaslui
nr.01 din 16.02.2010;
- având în vedere dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) şi alin (3) lit.f) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- în temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Instalaţii
utilizare gaze naturale- Centrul de informare şi pregătire pentru situaţii de urgenţă Vaslui”
prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. – Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local al
judeţului Vaslui pe anul 2010, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.
Vaslui, 26 februarie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexă la Hotărârea nr.13/2010
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI
ai obiectivului de investiţii
„Instalaţii utilizare gaze naturale- Centrul de informare şi pregătire pentru situaţii de urgenţă
Vaslui”
Valoarea totală a investiţiei :
din care C + M
Durata de realizare a investiţiei

18.445,96 lei
14.750,81 lei
:

5 zile

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) :
1. Aparate de utilizare :
- maşină de gătit tip aragaz
- centrală termică
TOTAL .................................................

: 1 buc x 7,6 Kw (0,67 mc/h)
: 1 buc x 35 Kw (3,93 mc/h)
: d.i. = 42,60 Kw (4,60 mc/h)

2. Debit de calcul

: Qc = 4,6 mc/h

3. Dimensionarea instalaţiei de utilizare :
- total
- pierderi de presiune prin contor
- total pierderi de presiune în instalaţii

: 18,98 mmH2O/m
:
10 mmH2O/m
: 28,98 mmH2O/m

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de
investiţii „Instalaţii utilizare gaze naturale- Centrul de informare şi pregătire pentru situaţii de urgenţă
Vaslui”
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI
Consiliul judeţean Vaslui a implementat în anul 2008 proiectul “Centrul de informare şi
pregătire pentru situaţii de urgenţă”, finanţat prin Programul Phare 2006- Fondul de modernizare
pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local”. În cadrul acestui proiect s-a înfiinţat, în sediul fostei
Case a Armatei din str. Ştefan cel Mare nr. 64, un centru de informare a populaţiei privind situaţiile de
urgenţă. Lucrările de reparaţii pentru amenajarea centrului au fost suportate din bugetul local al
judeţului, nefiind eligibile în cadrul proiectului cu finanţare europeană.
Centrul de informare şi pregătire pentru situaţii de urgenţă găzduieşte activităţi de diseminare a
informaţiilor şi instruiri cu privire la protecţia împotriva situaţiilor de risc, destinate elevilor,
voluntarilor de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, conferinţe destinate
personalului ISU, etc. În anul 2009, centrul a avut un număr de peste 5000 de clienţi.
În vederea asigurării încălzirii spaţiului în care funcţionează centrul, sunt necesare lucrări
pentru racordarea centralei termice proprii la reţeaua de gaze naturale a oraşului.
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În urma realizării acestor lucrări va spori gradul de siguranţă şi confort în exploatare,
iar utilităţile vor fi asigurate în mod corespunzător.
Din considerentele menţionate rezultă necesitatea şi oportunitatea efectuării acestor
lucrări, prin aprobarea indicatorilor tehnico – economici.
Datele tehnice şi cele financiare sunt cuprinse în Proiectul tehnic.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma
prezentată.
PREŞEDINTE,
Mihalachi Vasile
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.14/2010
privind aprobarea nivelului minim al redevenţei pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete
medicale stomatologice concesionate, aflate în imobilul “Clădire dispensar stomatologic”, situat
în municipiul Vaslui, Str.Mihail Kogălniceanu nr.35
având în vedere raportul de evaluare privind estimarea cuantumului la preţul pieţei al
redevenţei /mp/an pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale stomatologice concesionate
întocmit de către un evaluator autorizat, înregistrat sub nr.1014/15.02.2010;
având în vedere prevederile art.4 alin.(1) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr.884/2004 privind
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere dispoziţiile art.4, pct. 4.2 din Ordinul nr.946/299/2004 al Ministerului Sănătăţii
şi al Ministerului Administraţiei Publice şi Internelor privind aprobarea modelului cadrul al
contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea
unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;
având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.73/2004;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) şi art.97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) - Se aprobă nivelul minim al redevenţei în cuantum de 60 euro/mp/an pentru spaţiile
cu destinaţia de cabinete medicale concesionate, aflate în imobilul “Clădire dispensar stomatologic”,
situat în municipiul Vaslui, Str.Mihail Kogălniceanu nr.35.
(2) - Nivelul redevenţei prevăzut la alin.1 este nivelul de la care porneşte negocierea şi
sub care redevenţa nu poate fi acceptată.
(3) - Cuantumul redevenţei se stabileşte pentru următorii 10 ani, iar în cazul
concesionarilor ce îndeplinesc condiţiile în vederea pensionării până la vârsta legală de pensionare.
Art.2. - Cuantumul redevenţei va face obiectul unui act adiţional la contractele de concesiune
încheiate, semnat de ambele părţi contractante.
Art.3. - Plata redevenţei se va face în echivalent lei la cursul euro stabilit de Banca Naţională a
României la data achitării.
Art.4. - Achitarea redevenţei se va face în două rate, prima rată până la 31 martie şi a doua rată
până la 30 iunie a anului în curs.
Art.5. - Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, să semneze în numele şi
pentru Consiliul Judeţean Vaslui, actele adiţionale la contractele de concesiune.
Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică titularilor contractelor de concesiune.
Vaslui, 26 februarie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al redevenţei pentru spaţiile cu destinaţia de
cabinete medicale stomatologice concesionate, aflate în imobilul “Clădire dispensar stomatologic”,
situat în municipiul Vaslui, Str.Mihail Kogălniceanu nr.35
Doamnelor şi domnilor consilieri,
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.884/2004 şi a Hotărârii Consiliului
Judeţean Vaslui nr.73/2004, spaţiile medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii stomatologi şi
tehnicienii dentari au fost concesionate, fiind încheiate contracte de concesiune.
Durata concesiunii prevăzute în contractele de concesiune este de 15 ani, începând de la data
de 01.01.2005, iar în cazul concesionarilor ce îndeplinesc condiţiile în vederea pensionării, durata de
concesiune este până la vârsta legală de pensionare.
Conform art.4 alin. 1 din acelaşi act normativ, concesionarea spaţiilor se face în schimbul unei
redevenţe anuale, plătită de concesionar. Modul de calcul al redevenţei se stabileşte de către concedent
iar valoarea se negociază cu concesionarul şi va fi de 1 euro/mp/an în primii 5 ani.
Având în vedere faptul că durata de concesiune a fost stabilită începând cu data de de
01.01.2005, la data de 1 ianuarie 2010 a expirat perioada de 5 ani prevăzută de actul normativ fiind
necesar stabilirea unui nou cuantum al redevenţei. Nivelul minim al redevenţei se stabileşte de
concedent, pornind de la preţul pieţei sub care redevenţa nu poate fi acceptată.
Pe baza datelor furnizate de către evaluatorul autorizat, cuantumul redevenţei este de
12euro/mp/an pentru spaţiile medicale concesionate.
Pornind de la preţul pieţei cuantumul minim al redevenţei se propune a se stabili la 12
euro/mp/an pentru următorii 10 ani, iar în cazul concesionarilor ce îndeplinesc condiţiile în vederea
pensionării până la vârsta legală de pensionare. Redevenţa obţinută prin concesionare se face venit la
bugetul judeţului.
Noul cuantum al redevenţei va face obiectul unui act adiţional la contractele de concesiune
încheiate, conform art.4, pct.4.2 din contractul de concesiune încheiat între concedent şi concesionar.
Faţă de considerentele arătate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea
nivelului minim al redevenţei pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale stomatologice
concesionate, aflate în imobilul “Clădire dispensar stomatologic”, situat în municipiul Vaslui, Str.
Mihail Kogălniceanu nr.35, 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.15/2010
privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Vaslui şi din administrarea
Consiliului judeţean Vaslui în proprietatea publică a comunei Dragomireşti şi în administrarea
consiliului local a sistemului de alimentare cu apă, realizat în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.687/1997, cu modificările şi completările ulterioare
având în vedere :
- dispoziţiile art.2 alin.(3) din Hotărârea de Guvern nr.687/1997 privind contractarea şi
garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind
pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea
şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, cu modificările şi compl. ulterioare;
- Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr.1853/2002 şi ale
Normelor metodologice de aplicare;
- Convenţia privind atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Transporturilor, Construcţiilor
şi Turismului şi ale Consiliului judeţean Vaslui, privind realizarea Programului Guvernamental de
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alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale, aprobat prin Hotărârile Guvernului nr.687/1997 şi
nr.1036/2004, înregistrată sub nr.657/R – 1/13.05.2005 şi 2507/25.05.2005;
- procesele - verbale de predare - primire a obiectivelor de investiţii „Alimentarea cu apă a
localităţilor Dragomireşti şi Poiana Pietrii, comuna Dragomireşti, înregistrate sub
nr.9846/GS/01.10.2009 şi nr.7909/21.10.2009;
- avizul Ministerului Dezvoltării, Regionale şi Turismului, nr.45/RI / 18.02.2010.
- dispoziţiile art.3 alin.(4), art.7, lit.b) şi art.12 alin. (1) şi (2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ;
în temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă trecerea din proprietatea publică a judeţului Vaslui şi din administrarea
Consiliului judeţean Vaslui în proprietatea publică a comunei Dragomireşti şi în administrarea
Consiliului local al comunei Dragomireşti a obiectivului de investiţii-sistem de alimentare cu apă identificat potrivit anexei nr.1, realizat din sumele primite cu titlu definitiv şi nerambursabil în
conformitate cu prevederile art.2, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.687/1997, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.2. – Exploatarea, în perioada de garanţie de 2 ani până la recepţia finală a sistemului de
alimentare cu apă prevăzut la art.1, se va asigura în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului
judeţean Vaslui nr.92/2004.
Art.3. – Direcţia tehnică a Consiliului judeţean Vaslui va asigura îndeplinirea obligaţiilor şi a
răspunderilor ce revin consiliului judeţean, în perioada de garanţie, ca parte în Convenţia încheiată cu
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, ca investitor.
Art.4. – Predarea-preluarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face pe bază de proces
verbal prevăzut în anexa nr.2 care se încheie în termen de 15 zile de la aducerea la cunoştinţă publică
între părţile interesate.
Art.5. - Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Copie după prezenta hotărâre se va transmite Consiliului local al comunei Dragomireşti.
Vaslui, 26 februarie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Mihalachi Vasile
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

A N E X A Nr.1
la Hotărârea Nr.15/2010
L I S T A
cu obiectivul de investiţii care trece din proprietatea publică a
judeţului Vaslui în proprietatea publică a comunei Dragomireşti
Nr.
crt.

Denumirea obiectivului
de investiţii

0.

1.

1.

„Alimentare cu apă
a localităţilor
Dragomireşti şi Poiana
Pietrii”, comuna
Dragomireşti, judeţul
Vaslui

Persoana
juridică
de la care
trece
2.

Persoana
juridică
la care trece

Caracteristici tehnice

3.

4.

Judeţul
Vaslui
Consiliul
judeţean

Comuna
Dragomireşti
Consiliul
local

- pus în funcţiune: 12.12.2008
1. Sistemul de alim. cu apă cu valoare
declarată:1 376 613 USD, compus din:
- 2 puţuri forate;
- 2 electropompe;
- staţie de pompare;
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- staţie de tratare;
- aducţiune:2 600 m;
- rezervor: 200 mc.
- staţie repompare;
- reţea de distribuire: 6 700 m.
2. Racordul de alimentare cu energie
electrică - 359 029,59 lei cofinanţare C.J.

A N E XA Nr.2
la Hotărârea nr.15/2010
CONSILIUL JUDEŢEAN
VASLUI
Nr……………..…………………….

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DRAGOMIREŞTI
Nr. …………….……………….

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE
al obiectivului de investiţie „ Alimentare cu apă a
localităţilor Dragomireşti şi Poiana Pietrii comuna Dragomireşti judeţul Vaslui”
în vederea evidenţierii acestuia în proprietatea publică a
Consiliului Local al comunei Dragomireşti.
PREAMBUL:
Prezentul Proces Verbal de predare – primire a Obiectivului de investiţie „ Alimentare cu apă a
localităţilor Dragomireşti şi Poiana Pietrii comuna Dragomireşti judeţul Vaslui” realizat în baza H.G.
nr. 687/1997, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare „Obiectiv”, este
încheiat între Consiliul Judeţean Vaslui, în calitate de Investitor, denumit în continuare
„PREDĂTOR”, şi Consiliul Local al comunei Dragomireşti, în calitate de proprietar, denumit în
continuare „PRIMITOR”.
Obiectul prezentului Proces Verbal îl reprezintă preluarea Obiectivului de investiţie PRIMITORULUI,
în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (3) din H.G. 687 /1997, cu modificările şi completările ulterioare şi a
hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr...................2010
Prezentul Proces Verbal reprezintă actul juridic care stă la baza evidenţierii Obiectivului şi a valorii
acestuia în proprietatea publică a PRIMITORULUI şi este întocmit în conformitate cu următoarele acte
normative:
• H.G. nr.687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea
unor Programe Guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor,
asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.523/1998;
• H.G. nr.888/1999 pentru modificarea H.G. nr.687 /1997, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.533/1999;
• O.G. nr.28 /2000 privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern în
baza H.G. nr.687/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.41/2000;
• Ordinul Ministrului nr.851/05.06.2001 pentru numirea Comisiei de Avizare a documentaţiilor
tehnico-economice pe etape de proiectare a obiectivelor de investiţii finanţate prin creditul extern
aprobat prin H.G. nr.687 /1997;
• Ordinul Ministrului nr.1853/11.11.2002 privind organizarea recepţiilor la obiectivele de investiţii de
alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale realizate în conformitate cu H.G. nr. 687/1997 şi măsurile
necesare a fi luate în perioada de garanţie a lucrărilor;
• Dispoziţia nr.1/22.11.2002 a Secretarului de Stat al Ministerului Transporturilor Construcţiilor şi
Turismului privind aplicarea Ordinului Ministrului nr.1853 /11.11.2002;
• Contractul nr.1/1998 încheiat între fostul MLPAT şi Antreprenorul SOLEL BONEH
INTERNAŢIONAL-TAHAL J.V., împreună cu Actele adiţionale la Contract, care fac parte integrantă
din acesta;
• Actele normative aflate în vigoare la data încheierii prezentului Proces Verbal de predare – primire
care reglementează realizarea obiectivelor de investiţii, calitatea lucrărilor executate, recepţia la
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terminarea lucrărilor şi recepţia finală a obiectivelor de investiţii, evidenţierea în proprietatea publică a
unităţilor administrativ-teritoriale a obiectivelor de investiţii realizate din surse de finanţare asigurate
din fondurile statului.

• Procesul verbal de predare – primire nr. 984/GS/01.10.2009 / 7909/21.10.2009 a obiectivului de
investiţii „ Alimentare cu apă a
localităţilor Dragomireşti şi Poiana Pietrii comuna Dragomireşti judeţul Vaslui” încheiat
între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în calitate de investitor, succesorul de drept al
fostelor ministere M.L.P.A.T.,
M.L.P.T.L.,M.T.C.T. şi M.D.L.P.L., denumit în continuare ,,
PREDĂTOR” şi Consiliul Judeţean Vaslui, denumit în continuare ,,
PRIMITOR” .

PĂRŢILE:
Consiliul Judeţean Vaslui, în calitate de PREDĂTOR, reprezentat prin:
- Domnul Mihalachi Vasile, Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui şi doamna Safir Ecaterina, şef
birou contabilitate
şi,
Consiliul Local al Comunei Dragomireşti, în calitate de PRIMITOR, reprezentat prin
- Domnul primar Turcu Aurel al comunei Dragomireşti

- Doamnul contabil Popescu Mrian a primăriei Dragomireşti am procedat la predarea primirea Obiectivului,, Alimentare cu apă a localităţilor Dragomireşti şi Poiana Pietrii comuna
Dragomireşti, judeţul Vaslui”.
1. Obiectivul de investiţie a fost realizat în baza:
- Contractului nr. 1 / 1998, încheiat de Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi
Turismului, cu Antreprenorul SOLEL BONEH -TAHAL J.V., şi cuprinde: 2 puţuri forate,
2 electropompe, staţie de pompare, staţie de tratare, aducţiune 2 600 ,m rezervor 200 mc.
staţie repompare, reţea de distribuire 6 700 m. aşa cum sunt descrise în cadrul Proiectului
Tehnic în corelare cu Notele de fundamentare şi renunţare.
- Contract de racordare nr. 2226/12.12.2008 încheiat de Consiliul Judeţean Vslui cu E.ON
Moldova S.A. – C.R. Vaslui pentru racord de Alimentare cu energie cu energie electrică la
Staţia de captare şi staţie de clorare în baza avizului tehnic de racordare nr. 17 064 /
12.08.2008.
- Contract de racordare nr. 1412/08.10.2008 încheiat de Consiliul Judeţean Vslui cu E.ON
Moldova S.A. – C.R. Vaslui pentru racord de Alimentre cu energie cu energie electrică la
Staţia de pompare Booster în baza avizului tehnic de racordare nr. 17 065 / 12.08.2008.
2. Terenurile pe care sunt amplasate componentele sistemului de alimentare cu apă au fost date în
folosinţă gratuită, pentru toată perioada existenţei instalaţiilor, de către autorităţile administraţiei
publice locale, în conformitate cu Actele de punere în folosinţă ataşate la prezentul Proces Verbal de
predare – primire.
3. Proiectul tehnic a fost aprobat de Comisia de Avizare numită prin Ordinul Ministrului nr.
575/2004, în , în şedinţele nr. 224 din 26.02.2008.
4. Documentaţia tehnico – economică pe etape de proiectare aferentă Obiectivului se găseşte la
Cartea Construcţiei.
5. Totalitatea lucrărilor executate sunt conforme prevederilor Proiectului tehnic aprobat de
Investitor.
6. Valoarea totală a Obiectivului rezultată din Situaţia de plată cumulativă depusă la Cartea
Construcţiei, confirmată de PRIMITOR şi aprobată de PREDĂTOR, este echivalentul în lei a 1 376
613 USD, calculat la cursul BNR de la data evidenţierii Obiectivului în patrimoniul public al
PRIMITORULUI.
7. La valoarea totală a Obiectivului, care cuprinde lucrările executate conform Contractului
încheiat cu Antreprenorul, se adăuga şi valoarea utilităţilor de Alimentare cu energie electrică
executate şi recepţionate distinct de către C. J. Vaslui în sumă de 359 029,59 lei
8. Recepţia la terminarea lucrărilor executate în cadrul Contractului încheiat cu Antreprenorul
a fost realizată de Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, numită prin Dispoziţia Secretarului de
Stat al Ministerului Transporturilor Construcţiilor şi Turismului nr. 95/08.12.2008 care a hotărât
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admiterea recepţiei, iar pentru de Alimentare cu energie electrică a obiectivului cu procesele verbale
de recepţie nr.40/04.02.2009 şi 41/04.02.2009.
9. Cartea Construcţiei aferentă Obiectivului a fost întocmită în conformitate cu prevederile
H.G. nr. 273/1994 şi se găseşte în posesia PRIMITORULUI.
10. Instrucţiunile de întreţinere şi exploatare ale Obiectivului, întocmite în conformitate cu
O.M. nr. 1853/2002, au fost predate PRIMITORULUI.
11.Exploatarea sistemului în perioada de garanţie, va fi asigurată de către S.C. AQUAVAS
S.A. VASLUI.
12. Obiectivul a fost pus în funcţiune la data de 12.12.2008 şi se află în perioada de probă a
condiţiilor de exploatare.
13. PREDĂTORUL se obligă ca în perioada de garanţie să-şi exercite în totalitate drepturile şi
să îndeplinească obligaţiile ce rezultă din aplicarea Ordinului Ministrului nr. 1853/2002 şi a altor
prevederi normative în vigoare care se referă la calitatea de Investitor.
14. PRIMITORUL confirmă că a luat cunoştinţă de prevederile Contractului nr. 2/1998
încheiat cu Antreprenorul SOLEL BONEH INTERNAŢIONAL-TAHAL J.V de prevederile
Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 1853/2002 şi de Dispoziţia
nr. 1/2002 a Secretarului de Stat al MLPTL, pe care se obligă să le îndeplinească, în totalitate, pe toată
perioada garanţiei lucrărilor. PRIMITORUL se obligă, de asemenea, ca în termen de 30 de zile de la
data semnării prezentului Proces Verbal să îndeplinească formalităţile de evidenţiere în proprietatea
publică şi patrimoniul propriu ale acestuia a Obiectivului realizat din sumele primite cu titlu definitiv
şi nerambursabil, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 687 / 1997, cu modificările
ulterioare.
15. Faţă de cele de mai sus, părţile constată că sunt îndeplinite în totalitate prevederile legale
ce privesc predarea – primirea Obiectivului de investiţie „Alimentare cu apă a localităţilor
Dragomireşti şi Poiana Pietrii comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui ” cu menţiunea că sumele
utilizate pentru acest obiectiv sunt primite cu titlu definitiv şi nerambursabil.
16. După îndeplinirea formalităţilor de predare – primire şi evidenţiere în proprietatea publică
a PRIMITORULUI, acesta preia în deplină proprietate şi folosinţă totalitatea construcţiilor şi
instalaţiilor ce compun Obiectivul, cu toate drepturile şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de
proprietar şi cu respectarea condiţiilor din prezentul Proces Verbal.
Până la expirarea perioadei de garanţie, drepturile şi obligaţiile PRIMITORULUI, în calitate
de proprietar, se menţin, faţă de Investitor, şi în situaţia transmiterii către terţe persoane a dreptului de
administrare, concesiune sau închiriere asupra Obiectivului.
Prezentul Proces Verbal, a fost încheiat în 4 (patru) exemplare de egală valoare juridică, din
care câte 2 (două) exemplare revin PREDĂTORULUI şi PRIMITORULUI .
Din partea
Consiliului Judeţean VASLUI
PREŞEDINTE
Mihalachi Vasile
Şef birou contabilitate
Safir Ecaterina

Din partea
Consiliului Local Dragomireşti
PRIMAR
Turcu Aurel
Contabil
Popescu Marian

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Vaslui şi din
administrarea Consiliului judeţean Vaslui în proprietatea publică a comunei Dragomireşti şi în
administrarea consiliilor locale a sistemelor de alimentare cu apă, realizate în conformitate cu
prevederile H.G. nr.687/1997, cu modificările ulterioare
Doamnelor şi domnilor consilieri,
La data de 12.12. 2008 a fost pus în funcţiune obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă a
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localităţilor Dragomireşti şi Poiana Pietrii”, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui ” în valoare de 1
376 613 USD realizat cu sume primite cu titlu definitiv şi nerambursabil în conformitate cu
prevederile art.2 din H.G. nr.687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor
credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale,
alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în
intravilanul localităţilor rurale, cu modificările ulterioare. Predarea-primirea acestora s-a făcut la data
de 21 octombrie 2009 conform proceselor verbale încheiate între reprezentanţii Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi ai Consiliului judeţean Vaslui. Potrivit art.2 alin.(3)
din H.G. nr.687/1997 şi ale art.8 din Ordinul nr.1853/2002 al Ministrului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei, după efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor, în termen de 30 de
zile de la data îndeplinirii tuturor măsurilor stabilite de comisiile de recepţie, obiectivele realizate şi
bunurile achiziţionate din sumele primite cu titlu definitiv nerambursabil se vor evidenţia, în perioada
de garanţie, în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale titulare ale convenţiilor
încheiate cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
Prin urmare, raportându-ne şi la prevederile art.7, lit.b) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, obiectivele de investiţii
menţionate mai sus vor trebui evidenţiate în proprietatea publică a judeţului Vaslui. Deşi acestea sunt
de interes local şi în concluzie, ar trebui evidenţiate în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale ale căror beneficiari sunt comunităţile respective, raţionamentul pe care îl invocă Normele
metodologice anexă la Dispoziţia nr.1/2002 a Secretarului de Stat al Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei, pentru ca aceste obiective să fie evidenţiate, pe perioada garanţiei, în
proprietatea publică a judeţului, îl constituie faptul că autorităţile publice de la nivelul comunelor nu
sunt persoane juridice parte în contractele încheiate de Investitor cu Antreprenorii şi nici în Convenţia
intervenită între Investitor şi Consiliul judeţean. Cu toate acestea, în situaţia în care consiliul judeţean
consideră oportună evidenţierea sistemelor de alimentare cu apă în patrimoniul public al consiliilor
locale aceasta se poate face cu acordul Investitorului.
Cum un asemenea demers îl consider oportun şi având în vedere acordul Investitorului
transmis cu adresa nr. 45/RI/18.02.2010 vă propun ca sistemul de alimentare cu apă din localitatea
Dragomireşti să fie evidenţiat, pe perioada de garanţie de 2 ani, în patrimoniul public al consiliului
local respectiv, urmând ca după recepţia finală să rămână în acelaşi patrimoniu.
Pe perioada de garanţie consiliul judeţean, ca parte în Convenţie, urmează să-şi execute
obligaţiile şi să-şi asume responsabilităţile cu privire la asigurarea, „condiţiilor normale de
exploatare” în înţelesul Normelor menţionate, acestea neputând fi transmise consiliilor locale.
Activitatea de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă va fi asigurată de către S.C. „
AQUAVAS ” S.A. Vaslui prin încheierea de contracte de prestări servicii, aşa cum a fost stabilit prin
Hotărârea nr.92/2004 a consiliului judeţean.
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre în forma în
care v-a fost prezentat.
P R E Ş E D I N T E,
Mihalachi Vasile
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.16/2010
privind solicitarea transmiterii dreptului de administrare asupra unui teren agricol în suprafaţă
de 28,40 ha, aflat în domeniul public al statului, de la Agenţia Domeniilor Statului la Consiliul
judeţean Vaslui pentru Camera agricolă a judeţului Vaslui
având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui din care
reiese necesitatea şi propunerea de a se solicita transmiterea dreptului de administrare asupra unui
teren agricol în suprafaţă de 28,40 ha, situat în oraşul Negreşti, proprietate publică a statului, de la
Agenţia Domeniilor Statului, la Consiliul judeţean Vaslui, pentru Camera agricolă a judeţului Vaslui ;
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 ;
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în temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se solicită transmiterea dreptului de administrare asupra terenului agricol în
suprafaţă de 28,40 ha, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de la Agenţia Domeniilor Statului, la Consiliul
judeţean Vaslui pentru Camera agricolă a judeţului Vaslui.
Art.2. – Preşedintele Consiliului judeţean Vaslui va iniţia proiect de hotărâre de Guvern în
vederea aprobării transmiterii dreptului de administrare asupra imobilului prevăzut la art.1, cu
respectarea procedurii prevăzute de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1226/2007,
cu modificările şi completările ulterioare.
Vaslui, 26 februarie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ANEXĂ
la Hotărârea nr.16/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
al imobilului aflat în domeniul public al statului asupra căreia se solicită a fi transmis dreptul de
administrare de la Agenţia Domeniilor Statului, la Consiliul judeţean Vaslui pentru Camera agricolă a
judeţului Vaslui
Persoana
juridică de la
care se solicită
transmiterea
dreptului de
administrare

Persoana
juridică care
solicită
transmiterea
dreptului de
administrare

Agenţia
Domeniilor
Statului

Consiliul
judeţean Vaslui
– Camera
agricolă

Nr. M.F. Denumire

152130

Teren

Descrierea tehnică

Adresa

Suprafaţă – 28,40 ha
parcele A-18=2,0 ha
Judeţul Vaslui
A-24=7,40 ha
Oraşul Negreşti
A-22=9,5 ha
str.Mihail
A-20=9,5 ha Kogălniceanu, nr.6

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de administrare asupra unui teren
agricol în suprafaţă de 28,40 ha, aflat în domeniul public al statului, de la Agenţia Domeniilor Statului
la Consiliul judeţean Vaslui pentru Camera agricolă a judeţului Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Potrivit dispoziţiilor Hotărârii de Guvern nr.1609/2009 şi a Hotărârii Consiliului judeţean
Vaslui, s-a înfiinţat Camera agricolă a judeţului Vaslui, cu personalitate juridică, prin reorganizarea
Oficiului judeţean de consultanţă agricolă, care s-a desfiinţat.
Pentru realizarea obiectului de activitate – organizarea de „loturi administrative”, precum şi
„loturi experimentale – model” la diverse culturi grâu, porumb, rapiţă, etc., prin experimentarea de
32

soiuri şi hibrizi, îngrăşăminte chimice şi organice, tratamente fitosanitare tractoare şi utilaje agricole
performante, etc., prin Hotărârea de Guvern nr.1100/2008 i-a fost transmis în administrare Oficiului
judeţean de consultanţă agricolă, terenul agricol în suprafaţă de 28,40 ha, grupat în 4 parcele, situat în
oraşul Negreşti, str. Mihail Kogălniceanu, nr.6.
Prin dispoziţiile art.3, alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.1609/2009 acest teren a trecut în
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, pe bază de protocol de predare – preluare, punând în
imposibilitate Camera agricolă judeţeană de a continua demonstrarea şi experimentarea activităţii de
implementare a tehnologiilor moderne, productive şi de introducere a măsurilor de bună cultivare a
plantelor şi a celor de agro-mediu. Mai mult de atât, producţiile agricole realizate pe loturile
experimentale şi valorificate pe piaţă ar putea constitui o sursă sigură de venituri proprii, diminuânduse astfel subvenţiile de la bugetul statului.
În acest scop, pentru promovarea unui proiect de hotărâre de Guvern, am iniţiat proiectul de
hotărâre prin care să solicităm transmiterea dreptului de administrare asupra terenului agricol în
suprafaţă de 28,40 ha, de la Agenţia Domeniilor Statului la Consiliul judeţean Vaslui pentru a fi dat în
folosinţă Camerei agricole judeţene, 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.17/2010
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean
având în vedere cererea prin care domnul Petcu Viorel a anunţat în scris preşedintele
Consiliului judeţean Vaslui cu privire la demisia din funcţia de consilier judeţean, înregistrată la
Consiliul judeţean Vaslui cu nr.947 din 11.02.2010;
având în vedere dispoziţiile art.180, alin.(1), lit. a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere referatul constatator semnat de preşedintele Consiliului judeţean Vaslui şi de
secretarul judeţului prin care se propune a se lua act de situaţia apărută, înregistrat cu nr.1046 din 16
februarie 2010;
având în vedere dispoziţiile art.9, alin.(2), lit. a), alin.(3), art.10 si art.12 din Legea nr.393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul judeţean Vaslui ;
H O T Ă R Ă ŞT E :
Art.1. - Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier jud. deţinut de
d-ul Petcu Viorel, ales la alegerile locale pe lista Partidului Social Democrat în data de 1 iunie 2008.
Art.2. - Locul de consilier judeţean deţinut de domnul Petcu Viorel se declară vacant.
Vaslui, 26 februarie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.1046 din 16 februarie 2010
REFERAT CONSTATATOR

Prin cererea înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui, sub nr.947 din 11.02.2010, domnul Petcu
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Viorel a anunţat în scris preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui cu privire la demisia din funcţia de
consilier judeţean, motivat de faptul că funcţia de manager interimar al Spitalului municipal de
urgenţă „Elena Beldiman” Bîrlad, pe care o deţine în prezent, este incompatibilă cu aceea de consilier
judeţean.
Domnul Petcu Viorel a fost ales consilier judeţean la data de 1 iunie 2008 pe lista Partidului
Social Democrat.
Potrivit dispoziţiei art.9 alin.(2), lit. a) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificările şi completările ulterioare, printre acele cazuri de încetare de drept a mandatului de
consilier judeţean, înainte de termen, este şi demisia.
Fiind un act unilateral de voinţă, propunem a se lua act de situaţia apărută prin încetarea de
drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Petcu Viorel.
Totodată, propunem să se declare vacant locul de consilier judeţean deţinut de acesta.
Validarea noului mandat pentru acest loc urmează a se face conform prevederilor legale în
vigoare.
Faţă de cele expuse, a fost iniţiat proiectul de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului
Petcu Viorel pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 29 ianuarie 2010, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Vaslui, care are loc la ora
16,00
ORA 16,00
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, deschide lucrările
şedinţei arătând că din numărul total de 32 de consilieri judeţeni în funcţie şi preşedinte, participă la
lucrări un număr de 31 consilieri în funcţie şi preşedinte. Lipseşte domnul consilier Ţîru Ilie.
Declară deschise lucrările acesteia.
Din partea Instituţiei prefectului Vaslui participă domnul subprefect Traian Huluţă.
Ca invitaţi iau parte:
- domnul Gigel Crudu, purtător de cuvânt, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală Vaslui;
- domnul locotenent-colonel Mihai Lefter, Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă
„Podul Înalt” Vaslui;
- domnul Ionel-Ştefănică Armeanu, director general, Direcţia generală de asistenţă socială
şi protecţia copilului Vaslui;
- domnul Lucian-Valentin Onciu, director, Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea
culturii tradiţionale Vaslui;
- 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
Pentru început, vreau să vă urez „La Mulţi Ani!”, şi sper ca anul 2010 să fie mai bun ca
2009, cu realizări mai bune, astfel încât, judeţul Vaslui să arate la sfârşitul anului altfel decât arată
acum.
Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi, proiect care a
fost adus la cunoştinţă publică prin difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului
Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2010;
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2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe
anul 2009;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
4. Proiect 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 jud. Vaslui;
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate
în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2010;
6. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea „Centrului cultural” în cadrul Centrului pentru
conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2010, a Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui actualizat în anul 2009;
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui număr de 9 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;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Vaslui cu oraşul Negreşti în
vederea implementării proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”.

*
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 ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” ordinea de zi a fost aprobată.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă aduc la cunoştinţă că, potrivit art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.77 din Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor,
consilierii care au interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.
Dacă sunt asemenea situaţii, sunteţi obligaţi să anunţaţi înainte de începerea dezbaterilor
interesul patrimonial pe care-l aveţi în problema respectivă.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Ţinând cont că proiectele de hotărâri cuprinse pe ordinea de zi au fost dezbătute în cadrul
şedinţelor comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea să nu mai fie prezentate, cu excepţia
rapoartelor comisiilor de specialitate.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea ca proiectele de hotărâri de pe ordinea
de zi să nu mai fie prezentate, trecându-se direct la discuţii.
*
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi şi preşedinte (16), cu excepţia proiectelor de la punctele
2,3 şi 9, pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie şi preşedinte (17)
şi a proiectului de hotărâre de la punctul 8, 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 administraţia publică locală, republicată, cu modif. şi compl. ulterioare.
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*
Domnul Vasile Mihalachi
Conform art.42 alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vi s-a pus la dispoziţie procesul-verbal încheiat
în şedinţa cons. jud. din 18 decembrie 2009, în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului acestuia.
Precizez că în cadrul şedinţei aveţi posibilitatea să contestaţi conţinutul procesului-verbal
şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa amintită.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 18 decembrie 2009.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului
judeţean din data de 18 decembrie 2009.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Pentru început, dau cuvântul domnului secretar Stoica să ne explice de ce sunt 31 de
consilieri în funcţie şi nu 30.
Domnul Gheorghe Stoica
Stimaţi consilieri, vă aduc la cunoştinţă că Hotărârea nr.122/2009 privind validarea
mandatelor unor consilieri judeţeni, prin care au fost validate mandatele de consilieri judeţeni ale
domnului Crăescu-Tiberiu Cezar şi ale doamnelor Dima Anca şi Bularda Carmen, înscrişi pe lista
Partidului Naţional Liberal, a fost atacată în contencios, în parte, de Instituţia Prefectului judeţului
Vaslui, fiind respinsă, ca neîntemeiată, de Tribunalul Vaslui-Secţia contencios administrativ, în
şedinţa din 11.02.2010
Domnul Gheorghe Croitoru
Cine era prefect pe atunci?
Domnul Gheorghe Stoica
Ce contează? Este vorba de Instituţia Prefectului!
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule Crăescu, bine aţi venit şi vă urez succes!
Domnul Vasile Mihalachi
I. La primul punct de pe ordinea de zi dezbatem proiectul 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.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Domnul Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, prezintă raportul
comisiei cu 5 voturi „pentru” şi 4 voturi „împotrivă”.
- Doamna Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, prezintă raportul comisiei cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Nistor Marin să prezinte acest proiect de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Stimaţi consilieri, în această şedinţă este supus dezbaterii dumneavoastră proiectul 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. Precizez că astăzi nu se aprobă nici un
buget, ci doar repartizarea de sume de echilibrare a bugetelor locale.
Bugetul de stat pe anul 2010 a fost aprobat prin Legea nr.11/2010 privind bugetul de stat
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pe anul 2010. Potrivit acestei legi, suma totală defalcată din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
este de 69.938,0 mii lei, din care Consiliul judeţean Vaslui va repartiza pe unităţi administrativ
teritoriale suma de 25.539,0 mii lei.
Sumele de echilibrare a bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor repartizate judeţului
Vaslui, provin din 2 surse, potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare. Aceste surse sunt:
sume defalcate din TVA;
cota de 22% din impozitul pe venit.
Astfel, 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, alin.(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.
De remarcat este faptul că în anul 2010 sumele de echilibrare au înregistrat o majorare faţă
de anul 2009, cu aproape 1.723,0 mii lei. Precizez acest lucru pentru a ajunge în final la ceea ce
trebuie să repartizeze Consiliul judeţean Vaslui pe unităţi administrativ-teritoriale.
La suma din TVA pentru echilibrare de 69,938, 0 mii lei se adaugă cota de 22% din
impozitul pe venit în sumă de 32,8 mil. lei. În total, suma de echilibrare este de 102,738 mil. lei. Din
această sumă, 27% va fi repartizat în bugetul local al judeţului Vaslui, iar 73% pe unităţi administrativ
teritoriale, adică suma de 74.996,0 mii lei.
Din totalul sumelor de echilibrare a bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor
repartizate judeţului Vaslui, în cuantum de 74.996,0 mii lei, potrivit prevederilor Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Vaslui
trebuie să repartizeze suma totală de 37.516 mii lei, reprezentând 15.000,0 mii lei din 20 % din sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, şi 22.516,0 mii lei din sume de repartizat ca urmare a
corelării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii în anul anterior. Din cele precizate, vedem că,
de fapt, repartizarea sumelor se face egal de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Consiliul
judeţean Vaslui.
Având în vedere că cei 37.516,0 mii lei pe care consiliul judeţean trebuie să-i repartizeze
pe unităţi administrativ-teritoriale, nu acoperă necesarul, care este de 15 ori mai mare decât suma de
repartizat pe total judeţ, Consiliul judeţean Vaslui a căutat să repartizeze aceşti bani pe 2 destinaţii:
să acopere în parte, cheltuielile cu co-finanţarea acelor proiecte care au
contracte de finanţare încheiate şi pentru programele de dezvoltare locală.
La stabilirea sumei pe fiecare unitate administrativ-teritorială s-a avut în vedere o formulă
de calcul şi indicatori socio-economici prevăzuţi de lege:
numărul locuitorilor fiecărei unităţi administrativ-teritoriale;
suprafaţa din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale;
impozitul pe venit înregistrat în anul anterior, respectiv la data de
31.12.2009.
Formula de repartizare are o serie de indicatori cuprinşi în ea. Astfel, aplicarea acestei
formule condiţionează primirea de sume din unele venituri ale bugetului de stat, de încasarea
veniturilor proprii. Consiliul judeţean Vaslui a împărţit banii pe cele 2 destinaţii, ţinând cont de
solicitările primite din partea unităţilor administrativ-teritoriale. S-a avut în vedere fondul de rulment
înregistrat de fiecare unitate administrativ-teritorială în anul 2009, sumele care au fost repartizate
comunelor aflate în dificultate de către Consiliul judeţean Vaslui în cursul anului 2009, sumele pe care
le-au primit unele comune pe parcursul anului prin hotărâri de Guvern, numărul de personal pe fiecare
primărie în parte, atât cel existent, cât şi cel ce urmează a fi stabilit, sumele repartizate de finanţele
publice.
Pornind de la denumirea sumelor de repartizat, şi anume „de echilibrare”, am propus
sumele pe fiecare unitate administrativ-teritorială , astfel încât să se realizeze echilibrarea bugetelor
locale. Sumele ce urmează a fi repartizate şi aprobate astăzi prin hotărâre de consiliu judeţean,
completează celelalte surse ale bugetelor locale, asigurând pe ansamblu, funcţionarea tuturor
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autorităţilor publice locale.
O altă explicaţie privind modul de repartizare al acestor sume, pleacă de la faptul că, în
urma aplicării formulei prevăzută de lege, 3 comune au primit , prin decizia directorului general al
finanţelor publice Vaslui, sume mai mari decât în anul 2009, ceea ce a condus la concluzia de a nu
mai repartiza acestora sume de echilibrare, decât de către Consiliul judeţean Vaslui. Este vorba de
comunele Banca, Bogdăneşti şi Griviţa. Spre exemplu, comuna Banca a primit circa 11 miliarde lei,
cu 3 miliarde mai mult decât în anul 2009, iar în cazul comunelor Bogdăneşti şi Griviţa, sumele
rezultate prin aplicarea formulei au fost mai mari decât cele de anul trecut.
În ce priveşte finanţarea cheltuielilor aferente drumurilor judeţene şi comunale pentru anul
2010, sumele defalcate din TVA sunt în cuantum de 15.375,0 mii lei, fiind egale cu cele alocate în
anul anterior. Pentru drumurile comunale suma propusă este de 3.575,0 mii lei, diferenţa de 11.800,0
mii lei revenind drumurilor judeţene
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă doreşte cineva să intervină?
Domnul Constantin Ştefănescu
Am o întrebare. Aţi avut timp pentru a face solicitarea în scris, privind necesarul de
fonduri, tuturor celor 87 de comune, ţinând cont că proiectul de hotărâre a apărut pe 27 ianuarie?
Comunele Banca şi Griviţa lipsesc cu desăvârşire din anexele 1 şi 2 la proiectul de hotărâre.
Domnul Vasile Mihalachi
Lucrăm la acest proiect de peste 3 săptămâni. Putem face dovada că am cerut de la toate
comunele necesarul pe anul 2010. Domnule Nistor, du-te la mine în birou şi adu-mi toate dosarele cu
solicitările venite din partea comunelor! Fără aceste solicitări nu puteam face o repartizare. Am fost
interesaţi de programele de dezvoltare locală şi cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri UE sau
alte surse de finanţare. Eu cred ceea ce spuneţi dumneavoastră, că sunt comune care lipsesc din anexe,
dar atâta timp cât o primărie are cu ce să-şi desfăşoare activitatea la parametri normali, oricât aş vrea
eu să o ajut, nu pot, pentru că aş nedreptăţi pe alta. Eu nu pot să bag seu în carne grasă. Că primarii
sunt de o anumită culoare nu este treaba mea, nu am favorizat pe nimeni, şi nu vreau să plec, cu sictir
din partea primarilor, de la consiliul judeţean. Am intervenit în aşa fel, încât toate unităţile
administrativ-teritoriale să funcţioneze normal. Credeţi că mie îmi pare bine că la Pochidia oamenii
merg în gumari, iar în alte comune altfel? Ştiu despre ce e vorba, pentru că am crescut aici, în judeţ, şi
nu fac nedreptăţi. Eu execut şi fac ce hotărâţi dumneavoastră astăzi. Să ştiţi că mai sunt şi unii primari
care nu au trimis hârtii. Alt răspuns nu mai am, domnule Ştefănescu. Vă mulţumesc!
Domnul Alin-Florian Juverdeanu
Domnule preşedinte, poate fi corectă repartizarea. Noi nu avem nimic împotriva sumelor,
ci suntem nemulţumiţi de faptul că materialele au fost puse prea târziu la dispoziţia noastră şi nu am
avut timp să le discutăm. Eu nu zic că sumele nu sunt corecte, poate sunt, dar nu am avut timp să le
studiem.
Domnul Gheorghe Stoica
Pe data de 27 ianuarie a.c., a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr.11 privind
bugetul de stat pe anul 2010. Repartizarea trebuie să se facă în termen de 5 zile de la publicarea legii
în Monitorul Oficial. Luni, 1 februarie, ar fi trebuit convocată o şedinţă extraordinară. Faptul că
supunem dezbaterii acest proiect de hotărâre în şedinţa de astăzi, dă posibilitatea consiliilor locale săşi construiască proiectul de buget mai repede. Aceştia nu sunt singurii bani pe care îi primesc, mai au
de la Direcţia generală a finanţelor publice, din venituri proprii. Elaborarea bugetului e un proces
îndelungat. Un alt aspect este acela că proiectul de buget trebuie dat publicităţii cu 15 zile înainte se
adoptare, şi unităţile administrativ-teritoriale trebuie să se încadreze cu adoptarea bugetului în
termenul de 45 de zile prevăzut de lege, altfel nu li se admite finanţarea. Avem în vedere şi aspecte de
ordin tehnic.
Domnul Valeriu Popa
Aţi spus că de trei săptămâni se lucrează la acest proiect de hotărâre. Comunele
Bogdăneşti, Griviţa şi Banca au făcut solicitări?
Domnul Gheorghe Stoica
Elaborarea bugetului începe de la 1 iunie pentru anul următor. Este un calendar, nu s-a
început de la 1 ianuarie 2010 sau de la 31 decembrie 2009.
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Domnul Valeriu Popa
Comunele pe care le-am menţionat au solicitat sume?
Domnul Dumitru Buzatu
Comunele trimit tot ceea ce ar vrea să realizeze în anul următor. Sunt primării care au cerut
şi 190 miliarde de lei, asta nu înseamnă că putem să le şi dăm. Vedem ce fonduri avem şi ce le putem
trimite. Noi echilibrăm bugetele pentru funcţionarea consiliilor locale.
Domnul Valeriu Popa
Vreţi să spuneţi că acele trei comune au avut realizări atât de mari, încât nu au nevoie de
finanţare?
Domnul Dumitru Buzatu
Cei ce depăşesc sumele de anul trecut nu primesc anul acesta, iar acele comune depăşesc.
Dacă Guvernul dădea mai mult, şi noi aveam mâna mai largă, dădeam şi 190 de miliarde la o comună.
Sunt deputaţi care pot face amendamente pentru majorarea bugetului judeţului nostru, dar nu cunosc
să fi făcut vreunul aşa ceva.
Domnul Ionuţ-Cristian Gheţău
Aş avea o întrebare pentru domnul Nistor. Cum poate comuna Perieni să primească 68 mii
lei din cota de 20% din sume defalcate din TVA, iar comuna Pogoneşti 340 mii lei?
Domnul Marin Nistor
Comuna Perieni, cu sumele defalcate din TVA, din cota de 22% din impozitul pe venit, şi
cu cele 4 miliarde de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, are la un loc 454 mii lei, sumă egală cu
cea din anul 2009. Vă mai informez că această comună are un fond de rulment de 9,8 mld. lei. Dacă le
adunăm, putem concluziona că au pe ce pune mâna în anul 2010.
Domnul Ionuţ-Cristian Gheţău
De ce alte comune nu au pe ce pune mâna?
Domnul Marin Nistor
Unele comune, cum este Perieni, au primit de la Guvern 2 miliarde de lei, altele nu au
primit nimic.
Domnul Ionuţ-Cristian Gheţău
Deci de vină este Guvernul! Se vede clar că acele comune cu primari care au susţinut
preşedintele Traian Băsescu, au primit cele mai mici sume.
Domnul Vasile Mihalachi
Eu nu fac politică în consiliul judeţean.
Domnul Corneliu Bichineţ
Întâmplător, de fapt nu întâmplător, ştiu exact situaţia la cele două comune. Comuna
Pogoneşti a fost înfiinţată în urmă cu 5 ani, şi în fiecare an i-am ajutat. Comuna Perieni este una dintre
cele mai bogate din judeţ, şi poate să funcţioneze cu ceea ce colectează. Să nu uităm că la Perieni au
ajuns bani de la Guvern în fiecare an. Când a fost secetă s-a intervenit. În aceste condiţii, cei care au
bani în fondul de rulment, putem spune, nu că au fost economi, ci că nu au cheltuit acei bani. Noi nu
facem decât reechilibrare, unde nu sunt bani intervenim să îmbunătăţim lucrurile. De exemplu,
comuna Muntenii de Jos, nu are nevoie de bani, sunt 7-8 comune în judeţ care nu au nevoie de bani.
Domnul Gigi Brănici
Cum explicaţi că localitatea Stănileşti a primit 68 mii lei, iar localitatea Pădureni 340 mii
lei din sume defalcate din TVA? Să fie din cauză că Stănileşti-ul nu are ştrand?
Domnul Dumitru Marin
Comuna Pădureni are fonduri europene cât nu are consiliul judeţean.
Domnul Marin Nistor
Comuna Stănileşti a primit mai multe sume faţă de anul 2009.
Domnul Vasile Mihalachi
Judeţul Vaslui a primit la anumite capitole cât anul trecut. Eu ce să fac, să dau mai mult la
primării decât anul trecut?
Domnul Aurelian Rogozea
Sau ne facem că nu înţelegem, sau nu vrem. Multe comune au primit miliarde prin hotărâri
de Guvern, altele nu au primit deloc.
Doamna Ana-Gabriela Timofte
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Dacă tot vorbim de echilibrare, de ce nu luăm de la cei care au, şi să dăm la cei care nu au?
De ce Huşiul a primit mai mult ca Bîrladul?
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă în Bîrlad au început lucrările de reabilitare apă-canal, Huşiul este abia la început; nu
mă leagă nimic de Huşi. Eu vreau doar să fac echilibrare în judeţ.
Domnul Vasile Mihalachi
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 19 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? 6 voturi „împotrivă”: Brănici Gigi, Gheţău Ionuţ-Cristian, Popa
Valeriu, Romila Ioan, Ştefănescu Constantin şi Timofte Ana-Gabriela.
Abţineri ? 6 abţineri: Bularda Carmen, Crăescu Tiberiu-Cezar, Dima Anca,
Juverdeanu Alin-Florian, Marin Dumitru şi Samson Adrian.
Cu majoritate de voturi a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 19 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? 6 voturi „împotrivă”: Brănici Gigi, Gheţău Ionuţ-Cristian, Popa
Valeriu, Romila Ioan, Ştefănescu Constantin şi Timofte Ana-Gabriela.
Abţineri? 6 abţineri: Bularda Carmen, Crăescu Tiberiu-Cezar, Dima Anca,
Juverdeanu Alin-Florian, Marin Dumitru şi Samson Adrian.
Cu majoritate de voturi a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru? 19 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? 6 voturi „împotrivă”: Brănici Gigi, Gheţău Ionuţ-Cristian, Popa
Valeriu, Romila Ioan, Ştefănescu Constantin şi Timofte Ana-Gabriela.
Abţineri? 6 abţineri: Bularda Carmen, Crăescu Tiberiu-Cezar, Dima Anca,
Juverdeanu Alin-Florian, Marin Dumitru şi Samson Adrian.
Cu majoritate de voturi a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru? 19 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? 6 voturi „împotrivă”: Brănici Gigi, Gheţău Ionuţ-Cristian, Popa
Valeriu, Romila Ioan, Ştefănescu Constantin şi Timofte Ana-Gabriela.
Abţineri? 6 abţineri: Bularda Carmen, Crăescu Tiberiu-Cezar, Dima Anca,
Juverdeanu Alin-Florian, Marin Dumitru şi Samson Adrian.
Cu majoritate de voturi a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru? 19 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? 6 voturi „împotrivă”: Brănici Gigi, Gheţău Ionuţ-Cristian, Popa
Valeriu, Romila Ioan, Ştefănescu Constantin şi Timofte Ana-Gabriela.
Abţineri? 6 abţineri: Bularda Carmen, Crăescu Tiberiu-Cezar, Dima Anca,
Juverdeanu Alin-Florian, Marin Dumitru şi Samson Adrian.
Cu majoritate de voturi a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 19 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? 6 voturi „împotrivă”: Brănici Gigi, Gheţău Ionuţ-Cristian, Popa
Valeriu, Romila Ioan, Ştefănescu Constantin şi Timofte Ana-Gabriela.
Abţineri? 6 abţineri: Bularda Carmen, Crăescu Tiberiu-Cezar, Dima Anca,
Juverdeanu Alin-Florian, Marin Dumitru şi Samson Adrian.
Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
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preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Să înţeleg că domnul Juverdeanu este împotrivă?
Domnul Alin-Florian Juverdeanu
Este modul nostru de a reacţiona. Nu suntem împotrivă, ci doar ne abţinem.
*
Domnul Vasile Mihalachi
II. La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Anton Aurel pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
Proiectul de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe
anul 2009 se referă la modificările intervenite în ultima lună a anului 2009, prin faptul că Autoritatea
de Sănătate Publică Vaslui a virat suplimentar Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti, suma de
4.747 lei, în vederea finanţării cheltuielilor de personal. Astfel, proiectul ultimei rectificări a bugetului
local al judeţului Vaslui, pe anul 2009, cuprinde la venituri suplimentarea acestora cu suma de
2.427.655 lei, aceasta reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, sume alocate din cote
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, taxe şi tarife pentru eliberarea de
licenţe şi autorizaţii de funcţionare, venituri din concesiuni şi închirieri, alte venituri din dobânzi,
subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială şi Fondul
European de Dezvoltare Regională.
Pe lângă acestea, există şi situaţii în care programarea veniturilor s-a situat sub nivelul
încasărilor. Este vorba de taxa asupra mijloacelor de transport, cu suma de 47.140 lei, vânzări de
bunuri şi servicii, cu suma de 182.472 lei şi programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013, cu
suma de 2.338.276 lei.
Prin acest proiect de hotărâre am propus deci, 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.
În ce priveşte modificările pe capitole bugetare, am propus modificări la 2 capitole
bugetare, astfel:
- la capitolul „alte servicii publice generale”, cheltuielile se suplimentează cu suma de
2.422.908 lei, la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale;
- la capitolul „sănătate”, cheltuielile se suplimentează cu suma de 4.747 lei. Această sumă
provine din bugetul Autorităţii de Sănătate Publică Vaslui şi vizează suplimentarea cheltuielilor de
personal la Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti.
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? 31 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? 31 voturi ,,pentru”.
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Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
III. La punctul trei dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea a VI-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.
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- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Anton Aurel pentru a ne prezenta şi următorul proiect de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
Rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2009 se datorează sumei pe care Autoritatea de Sănătate Publica
Vaslui a virat-o suplimentar faţă de ceea ce prevedea bugetul Centrului de asistenţă medico-socială
Băceşti.
Acest proiect cuprinde la venituri suplimentarea fondurilor cu suma de 4.747 lei, integral la
subvenţii pentru instituţii publice. Pentru respectarea principiului echilibrului, propunem şi
suplimentarea cheltuielilor totale cu suma de 4.747 lei.
În ce priveşte capitolul „sănătate”, am propus suplimentarea fondurilor cu suma de 4.747
lei la cheltuieli de sănătate.
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? 31 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? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
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În

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi

preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IV. La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre 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.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Chircu Mihaela pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Proiectul pe care îl propunem astăzi spre aprobare corespunde prevederilor din Ghidul
Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”. Acest proiect răspunde obiectivelor din
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, capitolele care vizează infrastructura de siguranţă publică
pentru situaţii de urgenţă, dezastre naturale şi tehnologice şi infrastructura sanitară. Totodată, acest
proiect răspunde şi obiectivelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
reglementat de Legea nr.363/2002, completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2001.
Având în vedere că Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a elaborat, în
luna iunie 2009, un buget cu necesarul de echipamente, transmis de către fiecare inspectorat judeţean
pentru situaţii de urgenţă, la construirea căruia s-a ţinut cont şi de adresa nr.14612/01.01.2009 a
Ministerului Administraţiei şi Internelor, transmisă tuturor inspectoratelor judeţene pentru situaţii de
urgenţă, precum şi consiliilor judeţene, prin care se comunica faptul că achiziţionarea de ambulanţe de
către Ministerul Sănătăţii şi cedarea drepturilor de folosinţă a acestora către Ministerul Administraţiei
şi Internelor, nu mai este posibilă, în lunile septembrie-octombrie 2009, reprezentanţii inspectoratelor
judeţene pentru situaţii de urgenţă din regiune, au întocmit o nouă listă de echipamente care reflectă
nevoile reale ale populaţiei din judeţele respective.
Pentru judeţul Vaslui, valoarea totală a echipamentelor este de 1.003.450 euro, şi cuprinde:
- 3 ambulanţe de prim-ajutor, fiecare în valoare de 75 mii euro;
- 1 ambulanţă de reanimare, în valoare de 150 mii euro;
- 3 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă de capacitate medie, fiecare în valoare de
200 mii euro;
- echipamente pentru dotarea Centrului Mobil de Comandă şi Control care deserveşte
întreaga Regiune de Dezvoltare Nord-Est, 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. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST va participa la a
doua cerere de finanţare cu suma de 546.588,14 lei. În ce priveşte contribuţia Consiliului judeţean
Vaslui la realizarea proiectului, aceasta este în sumă de 88.069,56 lei la cheltuielile eligibile aferente
realizării proiectului, şi suma de 7.250,67 lei la cheltuielile neeligibile aferente realizării proiectului.
Eventualele depăşiri ale costurilor neeligibile vor fi suportate, în mod proporţional, cu valoarea
echipamentelor achiziţionate prin proiect, de către membrii asociaţi.
Proiectul de hotărâre supus astăzi dezbaterii dumneavoastră, are în vedere 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
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medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est”, a cheltuielilor şi a
activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Vaslui, după cum urmează:
La articolul 2 se modifică valoarea totală a bugetului la suma de 32.575.544,23 lei, şi va
avea următoarea structură:
- cheltuieli eligibile
= 27.329.406,91 lei
- cheltuieli neligibile
= 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)
La articolul 3 se aprobă suma de 546.588.14 lei (442.736,39 lei + 103.851,75 lei),
reprezentând contribuţia financiară a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST la
cheltuielile eligibile.
La articolul 4 se modifică suma reprezentând contribuţia Consiliului judeţean Vaslui la
realizarea proiectului, în valoare 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.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Lefter Mihai să ne spună câteva cuvinte în legătură cu acest proiect
de hotărâre. Vă rog, domnule Lefter!
Domnul Mihai Lefter
Această repartizare este în favoarea noastră, în sensul că am primit 3 ambulanţe de primajutor, 1 ambulanţă de reanimare, care este bună în oraş şi este bună şi pentru descarcerare, şi 3
autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă de capacitate medie.
Domnul George-Adrian Iacomi
Nu era mai bine dacă aveam 2 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă de capacitate
medie, şi una complexă?
Domnul Mihai Lefter
Acea autospecială complexă este pentru accidente majore. Celelalte 3 le folosim zilnic.
Domnul George Adrian Iacomi
Dacă ar fi un accident grav, cum aţi face descarcerarea?
Domnul Mihai Lefter
Noi avem una de acest tip la nivel zonal, la Iaşi.
Domnul Vasile Mihalachi
Văd că domnul subprefect doreşte să intervină! Vă rog, domnule subprefect!
Domnul Traian Huluţe
Aş vrea să ştiu dacă pe lista de echipamente pentru centrul mobil, aveţi şi echipamente
pentru fluxul informatic? Întreb, pentru că, la simularea unei viituri cu cod portocaliu de anul trecut,
un număr de 22 de comune nu au răspuns. Degeaba avem dotări, dacă nu avem un flux informatic.
Domnul Mihai Lefter
Referitor la acele comune care nu au răspuns, vă informez că acestea nu au răspuns din
indolenţă. Cu excepţia unui cutremur, la care cad legăturile telefonice mobile, în rest avem reţea radio.
Ar fi necesare şi alte mijloace complementare gen radio.
Domnul Corneliu Bichineţ
Am sesizat că unii dintre noi au uitat că sunt în consiliul judeţean. Îi mulţumesc acelui
tânăr consilier pentru întrebare. Mă bucur că un tânăr consilier face intervenţii la un proiect de
hotărâre. Este firesc, unii pun întrebări, iar cel ce conduce şedinţa respectă acest lucru.
Domnul Dumitru Marin
Pot să formulez o critică? Plec de la ideea, cred că e un tabu, că Bacăul cu 3 autospeciale
şi Iaşi-ul cu 2, au atâtea pentru că sunt judeţe mai mari, şi au mai multe accidente. Dacă se rupe o
maşină în două la Micleşti, cum intervenim?
Domnul Mihai Lefter
S-a negociat numărul autospecialelor complexe. Aceste echipamente sunt foarte bune. Nu
s-a întâmplat să găsim o victimă în viaţă şi să nu supravieţuiască până la spital.
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Domnul Vasile Mihalachi
Judeţul Vaslui are 460.000 de suflete. Am preferat să câştigăm bani pe Bîrlad şi pe
Creţeşti, nu cred că e cazul să ne punem acum pentru o salvare. Nu am pierdut nimic.
Domnul Dumitru Buzatu
Mie îmi place discuţia asta. Proiectul este în derulare, acum vorbim numai de plăcere.
Domnul Corneliu Bichineţ
Dacă vreţi să nu votăm, nu votăm! Din ce a zis domnul Buzatu, am înţeles că ceea ce
discutăm noi e un fel de vrăjeală.
Domnul Dumitru Buzatu
Nu asta am spus, dar nu are sens să o luăm de la capăt de acum 2 ani.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc! Dacă mai doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului I.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul I de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului II.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul II de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
V. La punctul cinci dezbatem proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii
ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2010.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă domnul Gigel Crudu are ceva de spus?! Vă rog!
Domnul Gigel Crudu
Preţurile stabilite de noi sunt cele practicate pe piaţă...
Domnul Corneliu Bichineţ
Înseamnă că nici la acest proiect de hotărâre nu trebuie să votăm!
Domnul Gigel Crudu
Dumneavoastră sunteţi cei care hotărâţi, noi facem doar propuneri.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule Nistor, ce ne puteţi spune în legătură cu acest proiect de hotărâre?
Domnul Nistor Marin
Conform Codului fiscal, în cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea se va face
pe baza preţurilor medii ale acestor produse agricole. Preţurile medii ale acestor produse agricole se
stabilesc prin hotărâre de consiliu judeţean dată în baza propunerilor direcţiei teritoriale de specialitate
46

a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Ce vreau să vă explic este că, dacă preţurile sunt
mari, impozitul este mai mare.
Astfel, prin adresa Direcţiei pentru Agricultură din ianuarie 2010, s-a propus ca preţul
grâului să fie de 0,4 lei/kg, la porumb boabe – 0,4 lei/kg, floarea soarelui – 0,8 lei/kg, orz – 0,4 lei/kg,
iar la struguri pentru vin – 0,7 lei/kg.
Domnul Dumitru Buzatu
Mie mi s-a părut că domnul Nistor e împotriva impozitelor mari.
Domnul Dumitru Marin
Pe baza rezultatelor mele de agricultor, eu cred că preţurile sunt foarte mari. Consider că la
floarea soarelui preţul mediu propus este prea mare. Porumboiu nu dă mai mult de 0,6 – 0,7 lei pe kg.
Domnul Aurelian Rogozea
Nu putem face o apreciere dacă nu ştim nivelul anului 2009.
Domnul Vasile Mihalache
Înseamnă că cei de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală sunt mincinoşi!
Domnul Gigel Crudu
Noi nu avem un cadru legal în care să stabilim aceste preţuri medii. Pe piaţă e vorba de
cerere şi ofertă.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului
de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VI. La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
înfiinţarea „Centrului cultural” în cadrul Centrului pentru conservarea şi promovarea culturii
tradiţionale Vaslui.
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 Lucian Onciu să ne spună câteva cuvinte despre acest proiectul de
hotărâre.
Domnul Lucian Onciu
Cred că sunteţi de acord că, în judeţul Vaslui, există un potenţial artistic neexploatat. Acest
centru este o necesitate, întrucât în afară de Şcoala nr.6 şi Palatul Copiilor, pentru adulţi nu există
posibilităţi de valorificare a aptitudinilor şi talentelor. Vrem să creăm o pepinieră pentru viitorii artişti,
actori, fanfare, etc.
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 ? 31 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.
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Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VII. La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea, pentru anul 2010, a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul
judeţului Vaslui actualizat în anul 2009.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean şi;
2. Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Mihai Lefter pentru a ne spune, pe scurt, despre ce este vorba.
Domnul Mihai Lefter
Acest Plan de analiză a fost întocmit în anul 2007. Având în vedere că în anul 2009 nu au
fost modificări în organizarea structurilor, şi nici nu au apărut alte riscuri decât cele avute în vedere
iniţial, propunem pentru anul 2010 aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor actualizat în
anul 2009, care are rolul de a ne ajuta în evaluarea unor riscuri, precum riscuri naturale – inundaţii,
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furtuni, secetă, cutremure - , riscuri tehnologice – industriale, de transport şi depozitare de produse
periculoase, de transport rutier şi feroviar, şi altele – riscuri biologice, riscuri de incendii şi riscuri
sociale.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VIII. La punctul opt de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
transmiterea unui număr de 9 locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Bîrlad, str.
V. Pârvan, nr.4, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului
jud. Vaslui în administrarea 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;
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 Ionel Ştefănică Armeanu să ne spună câteva cuvinte în legătură cu
acest proiect de hotărâre.
Domnul Ionel Ştefănică Armeanu
Este vorba de tineri care lucrează la noi şi care au probleme deosebite, sau nu au locuinţă.
Analizând situaţia acestor tineri, a rezultat un număr suplimentar de 12 cereri de locuinţe de serviciu.
Domnul Gheorghe Stoica
Stimaţi consilieri, trebuie să precizez că, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vaslui a mai solicitat încă 3 locuinţe, pe lângă cele 9 menţionate în proiectul de hotărâre
care v-a fost înaintat spre analiză. Deci, în loc de 9 locuinţe, vor fi date 12 locuinţe în administrarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
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- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IX. La punctul nouă de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea asocierii judeţului Vaslui cu oraşul Negreşti în vederea implementării proiectului
„Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
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 Gheorghe Stoica pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Pentru realizarea acestui proiect este nevoie de o asociere între Consiliul judeţean Vaslui,
în calitate de investitor, prin asigurarea din bugetul judeţului pe anul 2010, a resurselor financiare
necesare pentru cheltuielile de capital, şi Consiliul local al oraşului Negreşti. Primarul oraşului
Negreşti nu este astăzi aici, pentru că au la rândul lor, şedinţă de consiliu local.
În conformitate cu prevederile din Legea 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, prin contractul de asociere sunt stabilite drepturile şi
obligaţiile ce revin atât judeţului Vaslui, ca investitor, cât şi oraşului Negreşti, ca beneficiar. Acest
contract va fi semnat de către preşedintele Consiliului judeţean Vaslui şi primarul oraşului Negreşti, în
calitate de ordonatori principali de credite.
Faţă de proiectul înaintat dumneavoastră pentru analiză, propunem eliminarea din
Contractul de asociere prevăzut în anexă, a următoarelor 2 litere:
- „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;” şi
- „h) să cedeze investitorului redevenţa încasată din concesionarea serviciului de utilitate
publică pe o perioadă care să asigure recuperarea investiţiei de către investitor”.
Domnul Dumitru Buzatu
Domnule Stoica, Consiliul local Negreşti a solicitat o astfel de asociere, sau ne oferim noi?
Domnul Gheorghe Stoica
Decizia dumneavoastră urmează să fie finalizată şi de Consiliul local Negreşti, dacă
doreşte acest lucru. Semnarea Contractului de asociere depinde de 2 hotărâri: una a Consiliului
judeţean Vaslui, şi una a Consiliului local Negreşti. Necesitatea şi urgenţa adoptării prezentului
proiect de hotărâre sunt de competenţa plenului Consiliului judeţean Vaslui. Iniţiativa a aparţinut
domnului preşedinte.
Domnul Corneliu Bichineţ
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Consiliul local al oraşului Negreşti are astăzi şedinţă. Unul din cele cinci puncte de pe
ordinea de zi, fiind acest proiect de hotărâre pe care îl dezbatem. Primăria Negreşti a făcut acest
demers în ultimii ani. Noi, cei de aici, am discutat această problemă de multă vreme, suntem de acord,
iar dumneavoastră sunteţi părtaşi la o faptă deosebită.
Domnul Vasile Vieriu
Consiliul local Negreşti nu are surse de finanţare, iar prin asociere, consiliul judeţean face
posibilă alimentarea cu gaze naturale a acestui oraş.
Domnul Dumitru Marin
Am asistat la ping-pong-ul dintre consilieri.
Domnul Vasile Mihalachi
Nu mai luaţi cuvântul de 10 ori într-o şedinţă!
Domnul Dumitru Marin
Prieteni, acest lucru trebuie făcut, şi vă propun să votaţi!
Domnul Vasile Mihalachi
Aşa da! Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2, cu amendament.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Văd că domnul subprefect Huluţă mai are ceva de adăugat.
Domnul Traian Huluţă
Vă doresc succes în noul an, şi cât mai puţine hotărâri care să fie atacate în contenciosul
administrativ.
Domnul Vasile Mihalachi
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Sper să vă ţineţi de cuvânt şi să nu atacaţi în contenciosul administrativ, hotărârea privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pe anul 2010.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, declar închise lucrările şedinţei consiliului
judeţean.
Vă mulţumesc pentru participare.
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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